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1 RAK  85 FOLIO:         1 DATUM:        24-01-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritz, Arent Wdn. van Trijne Jans Vader 
  Dulmen, Berent van Voogd  
  Wechuis, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Gerrit Arentz als moeders 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2 RAK  85 FOLIO:        1 DATUM:         00-02-1624 

 onderwerp Vestiging van rente 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Velde, Adam van de Comparant  
  Lasman, Johan Voogd  
  Goosens, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart heden bij de voogden over de kinderen van Willem 

Lasman een rente van ƒ10 g.g. per jaar gevestigd te hebben op zijn huis, 
betaalbaar met Martini en hij belooft de hoofdsom en rente af te lossen als 
zij dit een vierendeel jaars van tevoren aankondigen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

3 RAK  85 FOLIO:        1v DATUM:         26-02-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Koornmarkt 
   
 comparanten Henricksz, Altgen Wed. Reijner Jansz Moeder 
  Lasman, Johan Jansz Voogd  
  Sasze, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Lisbeth Reijners als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 g.g. en een bed met toebehoren 
en belooft haar 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, dat nog belast 
is met ƒ378 c.g.  
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

4 RAK  85 FOLIO:        1v DATUM:         04-02-1624 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brant, Arent Comparant  
  Magnus, Oloff Comparant  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de drie kinderen van Sijmon Jeltis en wijlen 

Trijne Dercks, verklaren van de vader ƒ210 c.g. ontvangen te hebben als 
moeders kinderbewijs. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

5 RAK  85 FOLIO:        2 DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Magnus, Oloff Comparant Wdn. van Trijne Dercksz 
  Brant, Arent Voogd  
  Jeltis, Sijmen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de voogden over zijn kinderen te hebben als 

kinderbewijs te hebben ontvangen een bedrag van ƒ210 c.g. dat zij tot nu 
toe beheerd hadden, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

6 RAK  85 FOLIO:        2 DATUM:         02-04-1624 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, tussen Jan Rijcksen en Hermen Jacobsen 
   
 comparanten Dubbels, jfr Arnolda Schuldeiseres Wed. Junius Olchers 
  Dirricks, Wendelken Schuldenares Wed. Roeloff Steenberch 
     
 samenvatting Comparante verklaart van Wendelken Dirricks de jaarlijkse rente van 35 

stuivers ontvangen te hebben gevestigd op haar huis, waarvoor zij haar 
bedankt met belofte van vrijwaring, hoewel de rentebrief niet gevonden kan 
worden. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

7 RAK  85 FOLIO:        2v DATUM:        17-03-1624 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Muller, Adolff Comparant  
  Hell, Albart van der Voogd  
  Sael, mr Johan Jansz Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de erfenis van zijn moeder 

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

 

 

8 RAK 85 FOLIO:          3 DATUM:         25-04-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritz, Aleijt Wed. van Jan Henricksen Moeder 
  Geertsen, Drees Voogd  
  Hermsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Trijne, Geert, 

Henrick, Jan, Elsken en Beele als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 
samen ƒ9 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren 
en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

9 RAK  85 FOLIO:         3 DATUM:          18-05-1624 

 onderwerp Afstand van rechten 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat, strekkend tot Egbert Hendricks zeepziederserf 
   
 comparanten Andrijsz, Anna Comparante Wed. Henrick Gisbertz 
  Vrijdach, mr Herman Momber  
  Harmansz, Gisbert Momber  
  Louwe, Derck Henricks Comparant Zoon 
  Meijners, Stijne Echtgenote  
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 samenvatting Comparante verklaart dat haar overleden dochter Stijne Henricks haar 

goederen heeft gelegateerd aan haar broer Derck Henricksz en dat 
comparante haar legitieme portie ook aan haar zoon heeft afgestaan, d.w.z. 
haar aandeel in het huis met inboedel, waarvoor haar zoon en diens 
echtgenote beloven hun moeder levenslang jaarlijks een kwart pond rode 
meiboter en een varken van 150 pond te schenken en het gebruik van een 
koeweide in Mastenbroek.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

10 RAK  85 FOLIO:        4 DATUM:        25-06-1624 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brandt, Arent Comparant  
  Berentz, Stijntgen Echtgenote  
  Goetzen, Willem Comparant  
  Berentz, Henrickgen Echtgenote  
  Louwe, Derck Henricks Executeur  
  Meijners, Stijne Echtgenote  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van Derck Henricks Louwe en diens echtgenote het 

legaat van ƒ100 c.g. ontvangen te hebben dat de dochter van wijlen Stijne 
Henricks en Henrick Gisbertsz beloofd was, waarvoor zij hen bedanken met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

11 RAK  85 FOLIO:        4 DATUM:         01-07-1624 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coenders, Aeltgen Comparante  
  Hoochstraten, Henrick v . Momber  
  Ottzes, Hermen Begunstigde  
  Timmerman, Thonis Henricksz Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart ƒ18 g.g. te hebben overgedragen aan Hermen Ottzes 

die zij schuldig was aan Thonis Henricksz Timmerman wegens huishuur. 
   
 bijzonderheden Geen 
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12 RAK  85 FOLIO:        4v DATUM:         04-07-1624 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Martens, Aeltgen Schuldenares Wed. Willem Claszens 
  Hoochstraten, Henrick v . Momber  
  Lephertz, Lepher  Schuldeiser Brouwer 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Lephert Lepherz een bedrag van 

ƒ50 c.g., restant van een lening aan haar overleden echtgenoot dd 17-05-
1618, waarvoor zij hem cedeert het geld dat zij nog krijgt van Wolter Jansz 
wegens een potschip van haar man, waarvoor zij als onderpand stelt haar 
persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

13 RAK  85 FOLIO:         4v DATUM:          07-07-1624 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berck, Arent van  Gevolmachtigde  
  Hambachs, Willemken Volmachtgeefster  
     
 samenvatting Comparant, gevolmachtigd dd 12-07-1624 te Emmerik, verklaart namens zijn 

opdrachtgeefster ontvangen te hebben van Arent van Ruitenberch en jfr 
Geertruit Bercks, het vierde deel van de kleren, linnen en ringen van wijlen 
Jilles Have, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.  Verder 
meldt hij van Arent van Ruitenberch ontvangen te hebben ƒ45 c.g. als 
aanbetaling van de honderd daalders die deze zijn opdrachtgeefster nog 
schuldig is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

14 RAK  85 FOLIO:         5 DATUM:         16-10-1624 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Abraham Comparant  
  Jansz, Henrick Vader  
  Leusze, Sweer Dercks Voogd Overleden 
  Jansz, Derck Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn vader de goederen en erfenis van zijn moeder 

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

 

 

15 RAK  85 FOLIO:        5v DATUM:         29-10-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Goed Avergeer 
   
 comparanten Boecop, Arent toe Volmachtgever  
  Ingen, Joachim van Volmachtgever  
  Fabius, Christoffer Gevolmachtigde Procureur Deventer 
     
 samenvatting Comparanten, curatoren over jfr Judit van Averenck genaamd Middachten, 

weduwe van Arent van Middachten, verstrekken een volmacht aan 
Christoffer Fabius om namens hen in Deventer een arrest te verdedigen 
waarbij Henrick Benger uit Harderwijk aanspraak maakt op de inkomsten 
van Judit van Averenck en haar pleegkinderen, afkomstig uit het goed 
Avergeer en andere inkomsten en renten en zij autoriseren hem als 
procurator ad lites om al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

16 RAK  85 FOLIO:         5v DATUM:         17-11-1624 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wychersz, Albart Comparant  
  Sael, mr Johan Jansz Executeur  
  Geerloffs, Johan Beheerder Van de armen in 

1
) 

     
 samenvatting Comparant verklaart dat mr Johan Jansz Sael hem heeft gegeven van Johan 

Geerloffs, voorstander van de armen in Oosterwolde, als aanbetaling van 
een legaat van ƒ300 c.g. door de echtgenote van mr Sael Hilligen Jansz aan 
comparants kinderen geschonken volgens testamentaire dispositie dd 19-
01-1622, tot aankoop van een koe een bedrag van ƒ37 c.g., waarvoor hij hem 
bedankt onder verband van zijn  persoon en goederen. 
NB. in de kantlijn: op 14-05-1632 heeft mr Jan Jansz Sael het bedrag van ƒ37 
c.g. teruggegeven en geschonken aan comparant, zodat dit na zijn dood aan 
de kinderen van comparant wordt uitgekeerd.  

   
 bijzonderheden 

1
) Oosterwolde 

   

 

 

17 RAK  85 FOLIO:        6 DATUM:         19-11-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lamberts, Alken Wed. van Henrick Jansen Moeder 
  Rijckx, Huige Voogd  
  Jansen, Albert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Janneken en 

Anneken Henricks als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een 
pond groot en belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede moeder 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

18 RAK  85 FOLIO:         6v DATUM:         29-11-1624 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Brunnepe, Steendijk 
   
 comparanten Smitgen, Albart   Comparant  
  Joosten, Derck  Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart van mening te zijn dat, hoewel Derck Joosten een 

jaarlijkse rente van 35 stuivers gevestigd heeft op zijn huis, dit moet worden 
afgebroken en dat hij het tegen a.s. zomer op het nieuwe huis moet 
vestigen, onder verband van zijn persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

19 RAK  85 FOLIO:        6v DATUM:        04-12-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dercksz, Aelt Gevolmachtigde  
  Spierlinck, Derck Aeltz Volmachtgever Vader 
  Sael, mr Johan Jansz Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Tengevolge van de volmacht van zijn vader, dd 01-12-1624 te Harderwijk 

gepasseerd, verstrekt comparant op zijn beurt een volmacht aan mr Johan 
Jansz Sael om van Michiel Pouwelsz het geld te vorderen dat deze achter is 
en daarbij alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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20 RAK  85 FOLIO:         6v DATUM:         28-12-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bruijn, Abigael de Wed. van Johan Vorsterman Moeder 
  Wessinck, mr Wolter Voogd  
  Vrijdach, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Lisbet Jansz als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ300 c.g., aan de voogden betaalbaar 
binnen een half jaar en een bed met toebehoren en belooft haar 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 
   

 

 

21 RAK  85 FOLIO:        7 DATUM:         12-12-1625 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat, tussen Willem Claesen Glauwe en Jan Kroon 
   
 comparanten Everts, Andries Comparant Echtpaar 
  Jellijsz, Anneken Comparante  
  Berentsen, Melchior Comparant t.a. zijde En Neeltken 
     
 samenvatting Comparanten verklaren met Melchior Berentsen van behuizing te hebben 

geruild, waarvan vandaag de akte is gepasseerd en dat deze actie inhoudt 
dat zij jaarlijks met Pasen ƒ3 g.g. aan Derck Rijcksen en Ernst Gerrijtsz als 
voogden over de kinderen van Lucas Smitt, verschuldigd zijn. 

   
 bijzonderheden NB. Onder de akte geschreven: Vergissing; akte is geannuleerd. 
   

 

 

22 RAK  85 FOLIO:         7v  DATUM:         01-02-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricksz, Anna Wed. van Lubbert van Dronten Moeder 
  Wilsem, Tijmen van Voogd  
  Jansz, Aelt Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Egbertgen en 

Geesken Lubberts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een 
bedrag van ƒ900 c.g. en een bed met toebehoren 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. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

23 RAK  85 FOLIO:         8 DATUM:        04-03-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Strate, Andries Schuldenaar Echtpaar 
  Jansz, Geesken Schuldenares  
  Wijchers, Tijde Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Tijde Wijchers een bedrag van 

ƒ55 g.g. waarvoor zij hem in eigendom geven drie van hun koeien, de bonte, 
de rode en de zwarte, zoals tegenwoordig bij hun op stal staand.  
NB. in de kantlijn: op 25-08-1628 meldt Henrickgen Gisberts, in afwezigheid 
van haar echtgenoot de schuldeiser, dat de weduwe van schuldenaar alles 
heeft betaald.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

24 RAK  85 FOLIO:        8 DATUM:        09-03-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen  
   
 comparanten Petersz, Anna Schuldenares Wed. Peter Aeltzen 
  Henricksz, Johan Schuldeiser Echtpaar 
  Petersz, Aeltgen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan haar schoonzoon en dochter een 

bedrag van ƒ90 c.g. van haar vaders erfdeel en belooft dit te betalen in twee 
of meer gelijke termijnen, als het haar mogelijk is of anders met voorrang uit 
te keren van haar nalatenschap, waarvoor zij als onderpand stelt de 
overwaarde van haar woonhuis, nu verkocht aan haar zoon Johan en nog 
bezwaard met ƒ150 c.g. en verder haar persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

25 RAK  85 FOLIO:         8v DATUM:         15-03-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Een stukje land 
  Kamper Stadsvrijheid, buiten de Venepoort 
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 comparanten Wyler, Anthoni  Schuldenaar Echtpaar 
  Bielsen, Anneke van  Schuldenares  
  Hermens, Gisbert Schuldeiser Echtpaar 
  Dubbeltz, Aeltgen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gisbert Hermens en diens 

echtgenote een bedrag van 26 daalders wegens een gekocht paard en 
beloven dit de komende drie maanden te betalen, waarvoor zij als 
onderpand stellen een stukje land, tegenwoordig verhuurd aan 
schoenmaker Johan Berentz en hun verdere goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

26 RAK  85 FOLIO:        9 DATUM:         03-05-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Anna Comparante Wed. Peter Bertien 
  Vette, Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verklaart via haar gevolmachtigde een bedrag van ƒ287-10 c.g. 

ontvangen te hebben van haar mans kinderen bij de boedelscheiding dd 19-
10-1622 beloofd en bedankt de familie Bertien met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

27 RAK  85 FOLIO:        9 DATUM:         26-06-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geerloffs, Anna Wed. van Johan Jansz Moeder 
  Andriesz, Johan Voogd  
  Henricksz, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Otto, Ida, Grietgen en 

Johan Jansz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ2 c.g. en 
belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

28 RAK  85 FOLIO:       9v DATUM:         22-07-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schouwe, Andries  Wdn. van Derckgen Jansz Vader 
  Severijns, Jurrien   Voogd  
  Luijen, Henrick   Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kind Isaack Andries als moeders 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

29 RAK  85 FOLIO:         9v DATUM:         28-07-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geerts, Aelken Wed. Jan Jansen Moeder 
  Cornelisen, Jan Voogd  
  Geertsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voort haar minderjarige dochter Stijnken Jans als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en een bed met toebehoren 
en belooft haar te verzorgen en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

30 RAK  85 FOLIO:         10 DATUM:         20-08-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Maler, Adam Volmachtgever  
  Cornelisen, Jan Gevolmachtigde Schipper - Kuinre 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jan Cornelisen om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn schulden, renten en pachten te innen in Kuinre en daarbij 
al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

31 RAK  85 FOLIO:        10v DATUM:         02-09-1625 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egbertsz, Abram Volmachtgever  
  Bartholomeus, Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Bartholomeus om zijn zaken 

waar te nemen in Kampen en te handelen zoals comparant zelf gedaan zou 
hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

32 RAK  85 FOLIO:        10v DATUM:         29-09-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Laurens, Aeltien Wed. van Marten Kost Moeder 
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Marriken, Anneken 

en Grietken Martensz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag 
van ƒ800 c.g., zonder rente en een bed met toebehoren, alles te versterven 
van het ene kind op het andere, eventueel weer aan de moeder te vervallen 
en belooft hen lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een goede 
moeder betaamt. 
NB. in de kantlijn: op 03-11-1638 heeft comparante naast het beloofde 
bedrag nog ƒ700 c.g. gereserveerd, waarvan een deel op haar overgaat 
wegens overlijden van een of meer kinderen. 

   
 bijzonderheden Namen van de voogden zijn niet vermeld. 
   

 

 

33 RAK  85 FOLIO:        11 DATUM:         18-10-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Amsterdam, buiten de Haarlemmerpoort 
   
 comparanten Hendricks, Aeltien Volmachtgeefster Wed. Jan Jacobsz 
  Keijlewer, Plechelmo Momber Secretaris 
  Haegenaer, Hendrick Jans. Gevolmachtigde Zwager 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar zwager Hendrick Jansen 

Haegenaer om, in der minne of gerechtelijk, te verzoeken aan de magistraat 
van Amsterdam om een behoorlijke vergoeding vanwege het afbreken van 
een huis dat aan haar en haar familie heeft toebehoord en geeft hem de 
macht om te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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34 RAK  85 FOLIO:         11v DATUM:        04-11-1625 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Doornspijk 
   
 comparanten Hardenberch, mr Abrams Wdn. van Marrij Lamberts Vader 
  Berents, Jan Voogd  
  Wilsem, Frans van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Aelken en Otto als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd en vanwege een akkoord over de  
voorkinderen van zijn overleden vrouw bij Jan Hegeman, voor ieder der 
zeven kinderen een gelijk deel van de goederen in Doornspijk, afkomstig 
van haar moeder, zowel de schulden als de baten en een aandeel in de 
inboedel en de opbrengst van de kleren; hij belooft hen te verzorgen en te 
doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

35 RAK  85 FOLIO:         11v DATUM:          07-11-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Utermerck, Anna Jansz Volmachtgeefster Wed. Willem W. Splinter 
  Keijlewer, Plechelmo Momber Secretaris 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Peter Vette om in het sterfhuis van 

Egbert Derckzen haar uitstaande schulden te innen en daarbij al het nodige 
te doen, zoals zij zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

36 RAK  85 FOLIO:        12 DATUM:         07-11-1625 

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dicksen, Alert Comparant  
  Henricksen, Coert Comparant  
  Henricks, Aelken Stiefmoeder  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over Trijne Henricks, dochter van wijlen Henrick 

Henricksen en Anna Henricks, verklaren met de stiefmoeder Aelken 
Henricks te zijn overeen gekomen inzake de goederen en erfenis van haar 
man, dat zij voor haar pleegkind ƒ37 betaalt en belooft haar te verzorgen tot 
Pasen a.s. en dat zij daarna geheel afziet van de nalatenschap en dat alle 
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schulden van wijlen haar man voor haar rekening zijn. 
     
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

37 RAK  85 FOLIO:         12v DATUM:         23-11-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Coenders, Andrijs Volmachtgever  
  Amsichs, Geertken Echtgenote  
  Stickers, Greetken Volmachtgeefster Wed. Frerick Amsich 
  Sticker, Johan Gevolmachtigde  
  Henricksen, Christoffer Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, mede caverende voor zijn zwager Gerrit van Versevelt, en zijn 

schoonzuster Amsich verstrekken een volmacht aan Johan Sticker en 
Christoffer  Henricksen om, in der minne of gerechtelijk, hun zaken waar te 
nemen in Kampen en elders, daarbij al het nodige te doen, schulden te 
innen en onroerend goed te verkopen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

38 RAK  85 FOLIO:        13 DATUM:         28-11-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huizen en erven 
  Kampen, Burgwal en de Geerstraat 
   
 comparanten Telingen, Albert van Volmachtgever Vaandrig 
  Wijntgens, Balthazar Idem Echtg. Aeltien v.Telingen 
  Telingen, Augustinus van Idem Luitenant 
  Telingen, Gerrit van Idem Luitenant 
  Telingen, Rijckwijn van Idem Vaandrig 
  Hell, Albert van der Gevolmachtigde  
  Gansneb gnd T., Reijner Idem jr 
  Ingen, Jochem van Idem  
     
 samenvatting Comparanten, kinderen van Isebrandt van Telingen, verstrekken een 

volmacht aan Albert van der Hell, Reijner Gansneb gnd Tengnagel jr en 
Jochem van Ingen om hun zaken waar te nemen in Kampen of elders en 
daarbij te handelen zoals zij zelf gedaan zouden hebben, met macht van 
substitutie. Verder stellen zij als onderpand hun aandeel in wijlen hun 
moeders huizen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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39 RAK  85 FOLIO:        13 DATUM:        01-12-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf Meusberch 
  Spoolde 
   
 comparanten Hansz, Albertien Volmachtgeefster  
  Keylewer, Plechelmo Momber Secretaris 
  Brouwer, Reint Jansen Gevolmachtigde  Echtgenoot 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om namens haar 

over te dragen aan Rutger van Haersolten, burgemeester van Zwolle, 
krachtens koopcedule dd 04-03-1625, het zesde deel van een erf buiten 
Zwolle en verder alle formaliteiten te vervullen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

40 RAK  85 FOLIO:         13v DATUM:          02-12-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pauw, Albert Volmachtgever  
  Thelingen, Jacob van Gevolmachtigde Schepen Gouda  
     
 samenvatting Comparant, als voogd over de kinderen van zijn zuster Achken, verstrekt 

een volmacht aan Jacob van Thelingen om, in der minne of gerechtelijk, van 
Ariaenken Trumpers ƒ400 c.g. te vorderen met rente die door de voogden 
belegd en door de echtgenoot van Ariaenken, Jan Henricks Engelenburch, 
is opgenomen en verder uitstaande schulden en renten te innen, met macht 
van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

41 RAK 85 FOLIO:         14 DATUM:         08-12-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claes, Anna Volmachtgeefster  
  Hoff, J. Momber  
  Sael, mr Jan Jansz Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante, dochter van wijlen Claes Dresens, verstrekt een volmacht aan 

mr Jan Jansz Sael om haar zaken in Kampen waar te nemen, zowel binnen 
als buiten rechten, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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42 RAK  85 FOLIO:         14v DATUM:         18-12-1625(?) 
 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentz, Anna Comparante  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Hendricksz, Trijntje Moeder  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar moeder de goederen en erfenis van haar  

vader, Arent Henricks, ontvangen te hebben, waarvoor zij haar bedankt met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

43 RAK  85 FOLIO:        14v DATUM:         15-12-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schaffbanck, Andrijs Voogd Over dochter Jan Morissen 

1
) 

  Albertsen, Jan Voogd Id. 
  Buijterdick, Jan Voogd Over dochter Mauris Jansen 

2
) 

  Thijsen, Lucas Voogd Id. 
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat Goesen Jansen hen heeft uitgekeerd ten 

behoeve van de pleegkinderen ƒ35 c.g. afkomstig van hun grootmoeder 
Merrigen Berents, waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden 

1
) en Rijckien Tymans   

2
) en Meensche Jans 

   

 

 

44 RAK  85 FOLIO:         15 DATUM:         21-12-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirricks, Aelken Wded. van Oloff Reijners Moeder 
  Jans, Albert Voogd  
  Dirricks, Claes Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Grete, Janneken en 

Oloff Olofsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ40 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
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45 RAK  85 FOLIO:         15 DATUM:         26-11-1625 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Erf en goed 
  Kampen, Zwartendijk, aan de nieuwe sluis  
   
 comparanten Buse, Simon Jacobsen Comparant  
  Dercks, Tijs Huurder  
     
 samenvatting Hoewel comparant zijn erf aan de Zwartendijk verlaten heeft en het nu aan 

de stad toebehoort, heeft Arent Brandt, ingevolge Apostille dd 01-10-1625, 
Tijs Dercks aangewezen voor de huurperiode van comparant en hebben 
Hermen Jans en Jan Roelofs zich voor de pachter borg gesteld; deze belooft 
hen schadeloos te zullen stellen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

46 RAK  85 FOLIO:        15v DATUM:         27-02-1626 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritz, Arent Comparant  
  Santen, Gerrit van Voogd  
  Henricksz, Cornelis Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de voogden over de kinderen van Peter Verhagens 

de legaten te hebben ontvangen die hen bij testament van Jurriaentgen 
Verhagen waren toegekend, waarvoor hij hen bedankt met belofte van 
vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

47 RAK  85 FOLIO:         15v DATUM:         23-03-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirricksen, Albert Volmachtgever  
  Keijlert, Andrijs Idem  
  Derricksen, Frerick Idem  
  Poock, Jan Idem  
  Schaeck, Andries Idem  
  Berentsen, Jan Gevolmachtigde Zwager 
  Evertsen, Willem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, namens hun echtgenotes en erfgenamen van het echtpaar 

Dirrick Henricksen Snell en Geertruit Peters, verstrekken een volmacht aan 
hun zwager Jan Berentsen en aan Willem Evertsen om hun zaken waar te 
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nemen in het sterfhuis van hun ouders en de goederen te verkopen, het geld 
te ontvangen en alle noodzakelijke handelingen te verrichten, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

48 RAK  85 FOLIO:        16 DATUM:         01-04-1626 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tiszen, Aeltgen Egbert Comparante  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Joosten, Arent Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart gecedeerd te hebben aan Arent Joosten een bedrag 

van ƒ180 c.g. dat zij tegoed heeft van jfr Otte van der Gruithuis, weduwe van 
Abraham Pagent, wegens een obligatie dd 05-11-1625 die zij nu aan 
schuldeiser overhandigt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

49 RAK  85 FOLIO:        16v DATUM:         12-04-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Anneken Wed. Lambert van Hasselt Moeder 
  Jansen, Dirrick Voogd  
  Smitt, mr Hans Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Casper en Anneken 

Lambertsz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ34 c.g. en 
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat 
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

50 RAK  85 FOLIO:        17 DATUM:         20-04-1626 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Harms, Aelken Comparante Wed. Willem Lucassen 
  Seeger, Willem Momber Neef 
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  Harmsen, mr Harmen Executeur  
     
 samenvatting Comparante verklaart van mr Harmen Harmsen de goederen te hebben 

ontvangen die zij van Harmen Harmsen, hier overleden, geërfd heeft,  
waarvoor zij hem bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 17v t/m 19v zijn blanco. 

51 RAK  85 FOLIO:         20 DATUM:        09-01-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Clas, Bette Wed. van Egbert Arentz Moeder 
  Hermansz, Gisbert Voogd  
  Albartz, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Wessel, Lisbet, 

Anneken en Margretha Egbertz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 
samen ƒ100 g.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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

52 RAK  85 FOLIO:        20 DATUM:         12-04-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Speek, Berend Jansz Volmachtgever  
  Sael, mr Johan Jansz Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansz Sael om zijn zaken 

waar te nemen in Kampen, met macht van substitutie. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

53 RAK  85 FOLIO:        20v DATUM:         24-04-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Trompers, jfr Barbara Volmachtgeefster Zusters 
  Trompers, Janneken Idem  
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  Cuerbeeck, Evert vd Momber  
  Winters, Arent Gevolmachtigde Diever  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Arent Winter om voor het 

scholtengerecht van Diever de eisen aan te horen die N. Storck aan hen stelt 
volgens akte dd 18-04-1624 met zegel van de schout van Diever en 
Wapsterveen en daarvan een afschrift te vragen, zodat zij hun antwoord 
kunnen voorbereiden en om verder alles te doen wat nodig is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

54 RAK  85 FOLIO:        21 DATUM:         11-05-1624 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip  
   
 comparanten Jansen, Berent Schuldenaar  
  Wesselsen, Tonijs Jansen Schuldeiser Echtpaar 
  Egberts, Blijde Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Tonijs Jansen Wesselsen en 

echtgenote een bedrag van ƒ575 c.g. wegens een gekocht karveelschip met 
gereedschap en belooft te betalen in de volgende termijnen: op 11-05-1625 
ƒ200 c.g., in 1626 weer ƒ200 c.g. en de rest in 1627, waarvoor hij het schip 
met toebehoren als onderpand stelt en zijn persoon en verdere goederen.  
NB. in de kantlijn: op 21-08-1627 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

55 RAK  85 FOLIO:         21v DATUM:         29-07-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis, erf en hof 
  Kampen,  
   
 comparanten Huitz, Benedict  Gevolmachtigde Zoon van  Melchior 
  Zimmerman, Diederick   Volmachtgever Bestuurder v. Grote Gilde 
  Hudde, Zaust (?) Volmachtgever Idem 
  Druite, Hans Voogd Erven Jochim Hudde 
  Crunn, Willem Voogd Erven Hans Crunnen 
  Hudde, Hans Erfgenaam  
  Smith, Willem Voogd Erven Geert Hudde en 

1
) 

  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, gevolmachtigd dd 17-06-1624 in Riga door de voogden over de 

erfgenamen van Rutger Hudde, de erven van Gerhart Hudde, raadslid van 
Riga en de erfgenamen van Christofer Cords, raadslid in Lubeck, verstrekt 
een volmacht aan Peter Vette om namens hen het huis in Kampen te 
verkopen dat van Rutger Hudde is geweest en daarbij alle formaliteiten te 



21 

 

verrichten. 
   
 bijzonderheden 1) Henrich Broeckhoff 
   

 

 

56 RAK  85 FOLIO:         22 DATUM:          13-12-1624 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Bartholt   Comparant Kleermaker 
  Henricksz, Peter  Schuldenaar En echtgenote  -  

1
) 

  Henricksz, Johan  Schuldeiseres De weduwe van … - 
2
) 

     
 samenvatting Comparant verklaart beloofd te hebben aan Peter Henricksz en diens vrouw 

Trijne Gerritz dat hij de vier jaar rente van ƒ15 g.g per jaar die zij schuldig 
zijn aan de weduwe van Johan Henricksz, zal betalen met Pasen 1625, als 
zijn eigen schuld, onder verband van zijn persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden 

1
) slachter   

2
) metselaar 

   

 

 

57 RAK  85 FOLIO:         22 DATUM:         28-02-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentz, Berentgen Wed. van Frans Goykens Moeder 
  Goykens, Willem Voogd  
  Lambertz, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lambert, Fenne en 

Arent Fransz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ25 c.g. en 
belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

58 RAK  85 FOLIO:         22v DATUM:         28-03-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bram, Berent Comparant  
  Cuyper, de weduwe Begunstigde  
  Langenburch, Jan van Borg  
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 samenvatting Namens de weduwe Cuyper, verklaart comparant dat zij van de cameraar 
Hardenberch ƒ100 c.g. ontvangen heeft uit mededogen over haar geleden 
schade van een ton wijn die uit de kraan is gevallen, veroorzaakt door haar 
dienaar; Jan van Langenburch stelt zich borg voor comparant en de 
magistraat, zodat deze niet weer wordt aangesproken voor het geld.    

   
 bijzonderheden Geen  
   

 

 

59 RAK  85 FOLIO:        23 DATUM:         28-03-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
  Haatland 
   
 comparanten Artzen, Buick Schuldenaar  
  Cameraars  Schuldeiser Stad Kampen 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de cameraars en rentmeesters van 

de stad een resterend bedrag van de aankoop van zijn huis, nl ƒ187-50 c.g. 
dat hij belooft te betalen aan de weduwe van Wolter Jansz, als kerkmeester 
van het Geertruiden Gasthuis op a.s. vastenavond, waarvoor hij als 
onderpand stelt zijn persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

60 RAK  85 FOLIO:        23 DATUM:        23-05-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tonijsen, Beernt Wdn. van Ariaenken Jans Vader 
  Henricksen, Egbert Voogd  
  Henricksen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Berentsen als moeders 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

61 RAK  85 FOLIO:        23v DATUM:        18-07-1625 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Berentsen, mr Berent Volmachtgever Munster 
  Beerninck, Hermen  Gevolmachtigde Coesveld 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Hermen Beerninck om, in der minne 

of gerechtelijk, de goederen en erfenis van zijn vader Berend van 
Assenburch te vorderen, overleden in Munster en daarbij alle formaliteiten 
te vervullen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

62 RAK  85 FOLIO:        24 DATUM:         22-07-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentz, mr Berent Wdn. van Lijsbet Vader 
  Roloffs, Arent Voogd  
  Berentz, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Barbara Berentz als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd honderd daalders en een bed met 
toebehoren en belooft haar lezen, schrijven en een handwerk te laten leren 
en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

63 RAK  85 FOLIO:       24 DATUM:         10-10-1625 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed Huis genaamd de Witte Leerse 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Bartolsen, Bartholt Comparant Weduwnaar 
  Brandt, Arent Voogd  
  Aelt, Aeltsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart gecedeerd te hebben, ten behoeve van zijn dochter 

Janneken als moeders erfdeel en volgens testamentaire dispositie dd 05-10-
1619, de resterende  koopsom van zijn huis verkocht aan Jan Woltersen, n.l. 
ƒ220-10 c.g.  
NB. In de kantlijn: op 18-02-1626 meldt een der voogden dat zij het geld 
ontvangen hebben.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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64 RAK  85 FOLIO:        24v DATUM:         10-11-1625 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Henricks, Berentken Comparante Wed. Jacob Henricksen 
  Leuse, Cornelijs Momber  
  Gerrits, Luigien Verkoper Meppel 
  Jansen, Roeloff Schuldenaar Meppel 
     
 samenvatting Comparante verklaart te cederen aan Luigien Gerrits het resterende bedrag 

van een potschip, indertijd door haar man gekocht, n.l. ƒ88 c.g. dat zij, 
comparante nog moet ontvangen van Roeloff Jansen wegens een aan hem 
verkochte kleine huisstede, waarmee de schuld is afgelost.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

65 RAK  85 FOLIO:        25 DATUM:         17-11-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirricksen, Berent Wdn. van Geertruijt Henricks Vader 
  Henricks, Peter Voogd  
  Celijs, Celijs Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige  kinderen Dirrick, Anna, 

Jacobgen, Jan en Aelken Berents als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd samen een bedrag van ƒ275 c.g. afkomstig van hun 
grootmoeder, waarvan de vader drie achtereenvolgende jaren de rente mag 
gebruiken en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en 
te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 25 t/m 26 zijn blanco. 

66 RAK  85 FOLIO:         26v DATUM:        21-12-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Berent Comparant  
  Muller, Franck Dirckz Voogd  
  Claszen, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de erfenis van zijn 

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

 

 

67 RAK  85 FOLIO:         26v DATUM:        08-02-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf en goed 
  Kuinre 
   
 comparanten Blanckvoort, jkr Boldewijn Volmachtgever Broers 
  Blanckvoort, jkr Steven Volmachtgever  
  Jansen, Claes Gevolmachtigde Meijer 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun meijer Claes Jansen om 

namens hen voor het gerecht van Kuinre te transporteren aan jfr Gerbacht  
Brants, weduwe van raadsheer Jacob van Barch, voor een betaald bedrag 
van ƒ625 c.g., een jaarlijkse rente van ƒ25 c.g. gevestigd op haar halve erf, 
waarvan jfr Sophie Brants, weduwe Ruitenburch, de andere helft bezit, 
bewoond door gevolmachtigde en verder de formaliteiten te vervullen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

68 RAK  85 FOLIO:       27 DATUM:         22-03-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Trompers, jfr Barbara Volmachtgeefster Wed. Albert vd Cuerbeeck 
  Trompers, jfr Joanna Idem Wed. Henrick vd Cuerbeeck 
  Hoff, J. Momber  
  Cuijper, Harmen Jans. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Harmen Jansen Cuijper om, in 

der minne of gerechtelijk, van Peter Hendricksen en Evert Jansen, hun 
meijers in Veenhuizen, de pachtgelden te vorderen over vier jaar ad ƒ142-13 
c.g.  en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 27v t/m 31v zijn blanco. 

69 RAK  85 FOLIO:       32 DATUM:        07-01-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Stubbekamp 
   
 comparanten Cuiper, Clas Otzes Volmachtgever  
  Dubbeltz, Johan Gevolmachtigde  
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 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Dubbeltz om voor het 
scholtengerecht over te dragen aan de koper een jaarlijkse rente van twee 
daalders uit de Stubbekamp volgens zegelbrief en daarbij te handelen zoals 
comparant zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

70 RAK  85 FOLIO:        32 DATUM:         04-02-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Cornelis Wdn. van Clasgen Lambertz Vader 
  Michielsz, Frerick Voogd  
  Lambertz, Wolter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Geesgen Cornelis als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 g.g. en de opbrengst van 
moeders kleren en belooft haar lezen, schrijven en een handwerk te laten 
leren en te doen wat een goede vader verschuldigd is,waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

71 RAK  85 FOLIO:         32v DATUM:         03-03-1624 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dissel, Cornelijs Schuldenaar  
  Alberts, Conraet Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant bekent schuldig te zijn aan Cornelijs Alberts ƒ30 c.g., restant van 

een grotere schuld, durante iudicio. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

72 RAK  85 FOLIO:         32v DATUM:          20-04-1624 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubbertsen, Claes Comparant  
  Lubberts, Geertken Comparante  
  Hoff, Johan Momber  
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  Henricksen, Egbert Voogd  
  Jansen, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, nagelaten kinderen van Lubbert Clasen Voerman en Greete 

Jans, verklaren dat de voogden over Otto en Luitgart Lubberts, kinderen van 
Lubbert Clasen en Janneken Otten, hen de erfenis van hun ouders en 
grootmoeder hebben uitgekeerd, waarvoor zij hen bedanken met belofte van 
vrijwaring.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

73 RAK  85 FOLIO:         33 DATUM:         29-04-1624 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsen, Claes Comparant Echtpaar 
  Peters, Mergien Comparante  
  Moock, Peter Henricksen Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de voogd over Marcus Franschen ontvangen te 

hebben de ƒ150 die Marcus hen schuldig was, waarbij ze beloven de 
schuldbekentenis te zullen vernietigen die in Amsterdam dd 27-02-1624 was 
gepasseerd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

74 RAK 85 FOLIO:          33 DATUM:          01-06-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksen, Christoffel Volmachtgever  
  Roeloffsen, Jan Gevolmachtigde Schoonzoon 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn schoonzoon Jan Roeloffsen om, 

in der minne of gerechtelijk, zijn uitstaande schulden te innen in Zutphen en 
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

75 RAK  85 FOLIO:        33v DATUM:         02-06-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Twickel, jfr Catharina van Volmachtgeefster  
  Hoff, Johan Momber  
  Haersolte, Claes van Gevolmachtigde Echtgenoot 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om, in der minne  

of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen in Gelderland, Overijssel of 
elders, landerijen te beheren of te verkopen en te doen wat nodig is, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

76 RAK  85 FOLIO:         34 DATUM:        07-06-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sijmontgen, Clas Volmachtgever Namens echtgenote 

1
) 

  Henricksen, Egbert Idem Idem 
  Berentsen, mr Thomas Idem Idem, Mettken Sasse 

2
) 

  Sasse, Gisbert Idem En drie broers 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Hans Milert en echtgenote Vroucken Sasse, 

verstrekken een volmacht aan Peter Vette om, in der minne of gerechtelijk, 
hun zaken in Kampen waar te nemen en om de opdracht van Jelle Henricks 
aan hun ouders te vernietigen, omdat die allang afgerekend is. 

   
 bijzonderheden 1) en haar zuster Juttken Cost      

2
) en zuster Margien Sasse 

   

 

 

77 RAK  85 FOLIO:        34v DATUM:         21-06-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Collenaer, Claude de  Volmachtgeefster Wed. Jaques Bulteaux 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber   
  Rijnvisch, Evert Gevolmachtigde Schoonzoon 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar schoonzoon Evert Rijnvisch 

om, in der minne of gerechtelijk, haar zaken in Amsterdam waar te nemen, 
met name die met Peter de Collenaer en daar enige kwesties op te lossen en 
verder al het nodige te doen met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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78 RAK  85 FOLIO:        34v DATUM:         04-07-1624 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Burgwal, tussen Henrick J. Smit en Gisbert Herm. Schaemaker 
   
 comparanten Diszel, Cornelis Jansz Schuldenaar  
  Sturck, Johan Henricks Schuldeiser  
  Cock, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen van 

Derck Henricksz bij Geertgen Henricksz, een bedrag van ƒ215-12 g.g. 
wegens resterende kooppenningen van zijn gekochte huis en belooft dit te 
betalen met Pasen 1625 met de rente van 6 procent, waarvoor hij als 
onderpand stelt de overwaarde van het huis en zijn verdere goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

79 RAK  85 FOLIO:        35 DATUM:         09-07-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed De Hollander akkers 
  Kamperveen 
   
 comparanten Jacobs, Clara Wed. van Jaques de Loose Moeder 
  Pouwels, Frans Voogd  
  Brant, Arent Voogd  
  Berlage, Henrico Voogd Emden 
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Wijnolt en Arent de 

Loose als vaders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van de Hollander 
akkers, gebruikt door meijer Willem Aersen, verder de helft van ƒ1300 c.g. 
die zij nog tegoed heeft van de weduwe van burgemeester Jan Gorissen 
wegens zekere transactie door hem gedaan en die door de voogden zal 
worden opgelost en belooft te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. Wat betreft de goederen en kredieten in 
Emden, zal de voogd Henrico Berlage het beheer hebben.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

80 RAK  85 FOLIO:          35v DATUM:         14-07-1624 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albertsen, Conraedt Schuldenaar  
  Albertsen, Jan Schuldeiser  
  Remmelsen, Lubbert Schuldeiser  
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 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de erfgenamen van Henrickien 
Remmels een bedrag van ƒ53 g.g., durante iudicio. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

81 RAK  85 FOLIO:         36 DATUM:         19-07-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sinapius, Cornelius  Volmachtgever Arts 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 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 
   

 

 

82 RAK  85 FOLIO:         36 DATUM:         11-09-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Olst, Christina van Volmachtgeefster Wed. Albart Hartsuiker 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Goertz, Francke Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Francke Goertz om, in der minne of 

gerechtelijk, haar zaken hier en elders waar te nemen en daarbij het nodige 
te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

83 RAK  85 FOLIO:         36v DATUM:         19-10-1624 

 onderwerp Getuigenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goevertz, Cornelis   Getuige  
  Egbertz, Arent Getuige  
     
 samenvatting Comparanten hebben een cedule getoond geschreven door Jacob Everz 

waarin staat dat de zieke Peterken Lambertz schuldig is aan Willem 
Hermensz een bedrag van ƒ29-14 waarvoor haar goederen onderpand zijn, 
te weten: een beddenpeluw met drie kussens, met twee gordijnen, een 
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tresor, een oude zwarte kist met zes lakens, acht hemden en zes slopen,  
een emmer met ijzeren pot, een beddenpan, een koperen schuimspaan met 
een ijzeren schuimspaan, een blaasbalg, een hoicke, twee rokken en twee 
zwarte lakense lijfjes en al haar verdere goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

84 RAK  85 FOLIO:        36v DATUM:         17-11-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gorietz, Cornelis Volmachtgever  
  Rijsen, Albert van  Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Albert van Rijsen om namens hem 

het geld te vorderen dat hij tegoed heeft van wijlen mr Roloff Nisinck uit 
Zwolle volgens obligatie die berust bij gevolmachtigde 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

85 RAK  85 FOLIO:        37 DATUM:         01-12-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hegeman, Cornelis Volmachtgever Brgm. Elburg 
  Sael, mr Jan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Jan Sael om in Kampen zijn 

zaken waar te nemen en vooral om de nalatenschap van Jan Fockinck af te 
wikkelen zoals comparant gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

86 RAK  85 FOLIO:        37 DATUM:         09-12-1624 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Olst, Christina van  Comparante Wed. Albert Hartsuicker 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Goertz, Francke Schoonzoon  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar schoonzoon de goederen en erfenis van 
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haar dochter Mechtelt Hartsuicker ontvangen te hebben, waarvoor zij hem 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

87 RAK  85 FOLIO:         37v DATUM:         28-02-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Landerijen  
  Rotster Haulen   
   
 comparanten Hendricksz, Christoffer Volmachtgever  
  Jellijsz, Broer   Gevolmachtigde Procureur Schoten 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Broer Jellijsz om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Schoten en vooral om definitief op 
zijn naam te laten schrijven de landerijen die zijn broer Jan Hendricksz 
Coops aan Anne Hanckes verkocht heeft en daarbij al het nodige te doen, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

88 RAK  85 FOLIO:        38 DATUM:         16-03-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksen, mr Claes Comparant  
  Hermsen, Gijsbert Voogd  
  Evertsen, Minicus Voogd  
     
 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 
   

 

 

89 RAK  85 FOLIO:        38 DATUM:         ongedateerd 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rutgers, Cunneken Volmachtgeefster  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
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 samenvatting Comparante, enige dochter van Rutger van Ommen, mede als erfgename 
van Rutger Schmit van Hardenberch, verstrekt een volmacht aan Peter Vette 
om namens haar een inventaris te eisen van de goederen die de weduwe 
Beatrix Petersz beheert van het sterfhuis van Mette Lubbertz van de 
Hardenberch en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

90 RAK  85 FOLIO:         38v DATUM:         20-05-1625 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Kaagschip en lopertje 
   
 comparanten Jansz, Cornelis Comparant  
  Mauritz, Derck Tussenpersoon   
     
 samenvatting Comparant, mede-erfgenaam van Henrick van Vueden, verklaart dat op 10-

09-1622 tussen overledene en Derck Mauritz zekere ruiling is gehouden van 
een kaagschip en een lopertje, waarvan hij aanneemt dat niemand nog enige 
aanspraak op het schip maakt en belooft Derck Mauritz schadeloos te zullen 
stellen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

91 RAK  85 FOLIO:        38v DATUM:         24-05-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricks, Tijmen Volmachtgever  
  Heems, Gerrijt van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting De magistraat en comparant hebben een volmacht verstrekt aan Gerrijt 

Heems om namens hen op de zomerdijk te verschijnen met de andere 
erfgenamen en te doen wat comparant zelf gedaan zou hebben, indien 
aanwezig, met clausule van indemnisatie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

92 RAK  85 FOLIO:        39 DATUM:         31-05-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Crijntz, Clas Volmachtgever  
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  Gisbertz, mr Willem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Willem Gisbertz om, in der minne 

of gerechtelijk, van Steffen Clas en Johan Reijnersz  in Groningen het geld 
te vorderen dat zij achter zijn en waarvan gevolmachtigde de obligatie heeft; 
hij autoriseert hem als procureur ad lites om alles te doen wat nodig is, met 
macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

93 RAK  85 FOLIO:        39 DATUM:         15-06-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentsen, Carst Volmachtgever Echtpaar 
  Willems, Trijne Volmachtgeefster  
  Berninck, Hermen Gevolmachtigde Coesveld 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Hermen Berninck om, in der 

minne of gerechtelijk, de goederen en erfenis op te eisen van hun ouders, 
Joan Willemen Kremers en Agnes Wichgers, overleden in Nottelen en 
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

94 RAK  85 FOLIO:         39v DATUM:         17-06-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jansz, Clasgen Volmachtgeefster Wed. Arent Hermansz 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Jurriaensz, Johan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Johan Jurriaensz om, in der minne 

of gerechtelijk, haar uitstaande schulden te innen in Amersfoort en daarbij 
alle formaliteiten te vervullen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

95 RAK  85 FOLIO:        40 DATUM:         18-06-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Kaag 



35 

 

   
 comparanten Roloffsz, Cornelis Schuldenaar En echtgenote 
  Martensz, Cornelis Schuldeiser Enkhuizen 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Cornelis Martensz een bedrag van 

ƒ527-10 c.g. wegens een gekochte kaag met toebehoren en belooft dit in 
twee termijnen te betalen met Pinksteren 1626 en de tweede termijn met 
Pinksteren 1627, waarvoor hij de kaag als onderpand stelt en zijn overige 
goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

96 RAK  85 FOLIO:         40 DATUM:         30-06-1625 

 onderwerp Verzoek 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Engbertsz, Peter Comparant  
  Petersz, Marcelis Overledene  
  Hardenberch, Sele van Borg  
  Bernier, Evert Borg  
     
 samenvatting Burgemeester, Schepenen en Raad van de stad Kampen caveren voor 

comparant die verzoekt aan de burgemeester en Raad van de stad 
Dantzwijck  om een bedrag tussen de ƒ400 en ƒ500 c.g. uit te betalen 
wegens de nagelaten goederen van Marcelis Petersz, waarvoor twee 
personen zich borg stellen. Verder stelt de Raad zich borg voor ƒ50 c.g. 
voor de erfenis van Petertien Elven, de moeder van Marcelis Petersz, die dit 
bedrag vermaakt had aan de Geestelijke Kamer alhier.  Aert Gerrijtsz Braet 
belooft de borgen schadeloos te zullen stellen. 
NB. in de kantlijn:  op 22-09-1627 is het bedrag van ƒ50 c.g. verminderd tot 
ƒ35 c.g. wegens de klacht van soberheid van de nalatenschap door de Raad 
geaccepteerd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

97 RAK  85 FOLIO:         40v DATUM:         06-08-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis, hof en erf gnd de  Narrenkap 
  Wesep  
   
 comparanten Bemmel, Carel van Volmachtgever Echtpaar 
  Dercksz, Maijke Volmachtgeefster  
  Hermensz, Gisbert Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Gisbert Hermensz om voor het 

gerecht van Hattem het woonhuis van Marrigen de weduwe van Evert 
Hermansz aan haar te transporteren en daarbij al het nodige te doen.  
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

98 RAK  85 FOLIO:         41 DATUM:         01-09-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dreesen, Claes Volmachtgever  
  Sael, mr Jan Jansen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, als vader van zijn dochter Anneken Claes, verstrekt een 

volmacht aan mr Jan Jansen Sael om, zowel binnen als buiten rechten, zijn 
zaken in Kampen en elders waar te nemen en daarbij al het nodige te doen, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

99 RAK  85 FOLIO:         41 DATUM:         12-09-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en hof 
  Brunnepe, tussen Hermen Petersz en Evert Evertsz  
   
 comparanten Geertsen, Crijn Comparant Ook: Quirijn 
  Hendricks, Wolter Begunstigde Zoon van wijlen  

1
) 

     
 samenvatting Comparant heeft beloofd aan zijn zoon als moeders kinderbewijs te betalen  

een bedrag van ƒ100 c.g. gevestigd op comparants huis, met een jaarlijkse 
rente van 6 procent en waarvan de aflossing een vierendeels jaars van 
tevoren moet worden aangekondigd. Verder heeft comparant voor zijn zoon 
Hendrick Quirijntzen een zelfde bedrag gereserveerd, zonder rente maar 
deze zoon krijgt bij zijn huwelijk de halve nering van de visserijen met wat 
erbij hoort. De zoons bedanken hun vader. 
NB. in de kantlijn: op 11-04-1626 meldt Wolter Hendricks dat zijn stiefvader 
hem heeft uitbetaald, waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden 

1
) Hendrickien Jansz, in leven echtgenote van comparant 

   

 

 

100 RAK  85 FOLIO:         41v DATUM:        22-10-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricks, Claeszien Volmachtgeefster  
  Keijlewer, Plechelmo Momber  
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  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Peter Vette om in Zwartsluis voor 

het gerecht van Wanneperveen en dat van Genemuiden en elders te laten 
confirmeren en verzegelen een testamentaire dispositie die zij heden voor 
Schepenen van Kampen heeft opgesteld, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

101 RAK  85 FOLIO:         41v DATUM:         26-10-1625 

 onderwerp Transport van goederen 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijcherzen, Claes Comparant Echtpaar 
  Toenisz, Aeltien Comparante  
  Toenisz, Hille Comparante  
  Keijlewer, Plechelmo Momber Secretaris 
     
 samenvatting Comparanten verklaren te hebben overgedragen ten behoeve van de 

echtgenote van Albert Bolt, Griete Jansz, de erfenis en goederen, waar dan 
ook gelegen, van hun overleden broer Gerbrecht Toenisz en zij bedanken de 
begunstigden voor hun  betaling.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

102 RAK  85 FOLIO:         42 DATUM:        31-10-1625  

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsen, Claes Comparant Echtpaar 
  Drees, Henrickien Comparante Afwezig door ziekte 
  Claesen, Drees Comparant Echtpaar 
  Jans, Janneken Comparante  
  Henricksen, Gerrit Weduwnaar  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Merrigen Drees, verklaren van de weduwnaar 

van overledene de erfenis die hen toekomt, ontvangen te hebben, waarvoor 
zij hem bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

103 RAK  85 FOLIO:         42v DATUM:         23-11-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Besselsen, Cornelijs Comparant  
  Jansen, Aert Comparant  
  Lucasen, Jurrien Erfgenaam  
  Lucasen, Jan Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de erfgenamen van Femme Herms de legaten 

van ƒ25 c.g. ieder ontvangen te hebben volgens testament dd 15-07-1625, 
waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

104 RAK  85 FOLIO:         42v DATUM:         29-11-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricx, Christopher Volmachtgever  
  Christopher, Hendrick Gevolmachtigde Ontvanger Vollenhove 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Hendrick Christopher om, in der 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

105 RAK  85 FOLIO:         43 DATUM:         08-12-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Coert Wdn. van Janneken Warnersz Vader 
  Lucasz, Cornelis Voogd  
  Jansz, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Johan Coerts als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ30 g.g. en 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

106 RAK  85 FOLIO:        43v DATUM:         28-12-1625 



39 

 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nieuenhove, Cornelius Volmachtgever Med. dr. 
  Nieuenhove, dr Zachardius v. Gevolmachtigde Zoon 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zoon dr Zachardius van 

Nieuenhove om, in der minne of gerechtelijk, het geld te vorderen van 
Cornelis Gerritz Swart dat nog in handen is van zijn schoonmoeder, jfr Maria 
Pottelberg en verder alle voorkomende formaliteiten te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

107 RAK 85 FOLIO:         43v DATUM:          09-01-1626 

 onderwerp Huwelijkse voorwaarden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geertsen, Crijn Comparant In ondertrouw 
  Wijchers, Stijne Comparante Idem 
  Rotgersz, Tonnijs Momber  
     
 samenvatting Comparanten verklaren vóór hun huwelijk de volgende afspraken gemaakt 

te hebben: zij trouwen in gemeenschap van goederen en delen in gelijke 
mate in winst en verlies. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

108 RAK  85 FOLIO:         44 DATUM:          14-01-1626 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lyckendorp, Caspar van Schuldenaar Korporaal 

1
) 

  Brouwer, Otto Jans Schuldeiser Echtpaar 
  Arentz, Geertgen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Otto Jansz Brouwer en echtgenote 

een bedrag van 105 daalders wegens een gekochte ruin met zadel en 
verdere toebehoren en belooft dit in drie termijnen te betalen: in de tijd van 
vijf dagen een bedrag van ƒ52-10 c.g., daarna over zes weken en tenslotte 
zes weken daarna, waarvoor hij als onderpand stelt zijn gage; zijn ritmeester 
staat borg voor hem.  

   
 bijzonderheden 

1
) onder ritmeester Johan Holtepenne 
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109 RAK  85 FOLIO:         44v DATUM:          24-01-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsen, Claes Wdn. van Beele Egbertz Vader 
  Jansen, Simon Voogd  
  Goesens, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Afken Claes als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ20 c.g. en de opbrengst van de 
kleren en belooft haar lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een 
goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

110 RAK  85 FOLIO:         44v DATUM:          31-01-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Martensz, Clas Volmachtgever Wonend a.d. zomerdijk 
  Vette, mr Peter  Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om zijn zaken waar te 

nemen voor het stads- en landgerecht tegen Conraet Albartz en daarbij het 
nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

111 RAK  85 FOLIO:         45 DATUM:         06-02-1626 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Haersolte, Claes van Comparant  
  Hardenberch, Lubbert v. Schuldenaar Voorstaander 

1
) 

     
 samenvatting Comparant verklaart dat Lubbert van Hardenberch hem de jaarlijkse rente 

van 30 stuivers betaald heeft met de hoofdsom van dien, gevestigd op de 
Kamper Bieraccijns, die hij, comparant, uit een boedelscheiding heeft 
ontvangen, waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring., hoewel de 
rentebrief niet gevonden kan worden. 

   
 bijzonderheden 

1
) van de Belt 
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112 RAK  85 FOLIO:        45 DATUM:         13-02-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis 
  Alkmaar 
   
 comparanten Arentz, Carst Volmachtgever  
  Carsten, Crijn Gevolmachtigde Zoon 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zoon Crijn om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen met name die tegen de oom van 
Crijns echtgenote, Joan Oem over de aankoop van een huis nu bewoond 
door Crijn, die hij autoriseert als procurator ad lites om daarbij te handelen 
zoals comparant zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

113 RAK  85 FOLIO:         45v DATUM:         14-02-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Cije Wed. van Matthijs Hasbergen Moeder 
  Dirricks, Gerrit Voogd  
  Pouwelsen, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jonas, Beelken en 

Anneken Matthijs als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een 
pond groot 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 
   

 

 

114 RAK  85 FOLIO:        46 DATUM:         04-09-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Beeck, Derck van Volmachtgever Ambtman 
  Voiren, Johan   Gevolmachtigde  
  Arentz, Cornelis Borg  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Voiren om namens hem aan 

de cameraar van de dom te Utrecht of de secretaris Evert van Veede te 
presenteren zodanig rantsoen of opgeld als hij, comparant, wegens een 
pachtcontract in Dalfsen ontvangt, waarvoor Cornelis Arentz borg is, alles 
volgens pachtcedule, mede ondertekend door het kapittel van de Dom. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

115 RAK  85 FOLIO:         46 DATUM:          17-09-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Beeck, Dirck van Volmachtgever Ambtman 
  Knopper, Henrick Volmachtgever  
  Simas, Gerhardus Gevolmachtigde Procurator Zwolle 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van Lambert van Tweenhuijsen, 

verstrekken een volmacht aan Gerhardus Simas om, in der minne of 
gerechtelijk, alle uitstaande schulden te innen in Zwolle en Overijssel, die de 
pleegkinderen toebehoren en daarbij alle formaliteiten te vervullen,  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

116 RAK  85 FOLIO:         46v DATUM:         01-10-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Beecke, Dirrick van der Volmachtgever Ambtman 
  Boecop, Egbert toe Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Egbert toe Boecop om namens hem 

te protesteren “de nullitate arresti” en “non courentiendo in iudicem” over 
het betaalde pachtgeld aan de heren van de Dom te Utrecht waarvoor beide 
partijen hebben getekend voor de notaris en daarbij te handelen zoals 
comparant zou hebben gedaan, indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

117 RAK  85 FOLIO:        47 DATUM:         04-01-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Buijte, Derck Jansz Comparant  
  Buijte, Johan Vader De erven van … 
     
 samenvatting Comparant verklaart van de erfgenamen van zijn vader het legaat en het 

geld te hebben ontvangen die hem waren gelegateerd, waarvoor hij hen 
bedankt met belofte van vrijwaring. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

118 RAK  85 FOLIO:        47v DATUM:         06-05-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dercksz, Derck Schuldenaar  
  Boeckes, mr Andries  Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart wegens achterstallige huishuur schuldig te zijn aan 

Andries Boeckes een bedrag van ƒ25 c.g. dat hij belooft in twee maanden na 
dato te voldoen, waarvoor hij als onderpand stelt twee weefgetouwen en 
twee bedden en zijn overige goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

119 RAK  85 FOLIO:        47v DATUM:         28-07-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dercksz, Derck Schuldenaar  
  Gerritz, Fenne Schuldeiseres Wed. Henrick Lambertz 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Henrick Lambertz 

een bedrag van ƒ70-20 c.g. en belooft dit te betalen, waarvoor twee 
weefgetouwen, verder gereedschap en twee bedden onderpand zijn, even 
als zijn andere goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

120 RAK  85 FOLIO:        48 DATUM:         02-02-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Dirrickien Wed. van Jan Jansen v. Reenen Moeder 
  Willems, Tijman Voogd  
  Jansen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Anneken en Abram 

Jans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ3 c.g. en belooft hen 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede 
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moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

121 RAK  85 FOLIO:        48 DATUM:         10-03-1626 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Michielsen, Derck Schuldenaar En echtgenote 
  Moock, Peter Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Peter Moock, afgezien van de 

kooppenningen voor het huis, nog een bedrag van ƒ79 c.g. dat hij belooft te 
betalen binnen het jaar, waarvoor hij als onderpand stelt al zijn goederen en 
gereedschap.  
NB. in de kantlijn: op 17-11-1627 meldt Peter Henricksen dat Derck 
Michielsen Haegendoorn bovenstaande heeft betaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

De bladzijden 48v t/m 57v zijn blanco. 

122 RAK  85 FOLIO:         58 DATUM:          01-04-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evertz, Elsgen Wed. van Henrick Evertz Moeder 
  Rutgers, Jan Voogd  
  Hermens, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Anneken, Evert, 

Hermen en Daniel Henricks als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 
samen 24 stuivers en belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

    
 bijzonderheden Naam echtgenoot is niet in de akte vermeld. 
   

 

 

123 RAK  85 FOLIO:        58 DATUM:         02-04-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Remmelsen, Egbert Wdn. van Anneken Hermens Vader 
  Henricksen, Henrick Voogd  
  Hermsen, Jan Voogd  
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 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Anna en Lijsbet 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 
   

 

 

124 RAK  85 FOLIO:        58v DATUM:         20-04-1624 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Achter de nieuwe Muur 
   
 comparanten Henricksen, Egbert Schuldenaar  
  Jansen, Hermen  Schuldenaar  
  Lubbertsen, Claes Schuldeiser Broer 
  Lubberts, Geertruit Schuldeiseres Zuster 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over Otto en Lutgert Lubberts, kinderen van Lubbert 

Clasen Voerman en Janneken Otten, verklaren schuldig te zijn aan Claes en 
Geertruit Lubberts een bedrag van ƒ330 c.g., waarvan reeds ƒ80 c.g. is 
betaald, de resterende ƒ250 c.g. zullen in drie jaar worden terugbetaald 
zonder rente, waarvoor zij als onderpand stellen het huis van hun 
pleegkinderen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

125 RAK  85 FOLIO:        59 DATUM:         11-05-1624 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksen, Egbert Comparant  
  Wesselsen, Tonijs Jansen Zwager 

1
) 

  Egberts, Blijde Dochter  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat zijn dochter en haar man(?) hem alles betaald 

hebben wat zij hem enigszins schuldig waren, waarvoor hij hen bedankt met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden 

1
) waarschijnlijk: schoonzoon 

   

 

 

126 RAK  85 FOLIO:         59 DATUM:         31-05-1624 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Clasz, Engbert Comparant Echtpaar 
  Gerritz, Margretha Comparante  
  Engbertz, Louwe Gevolmachtigde Zoon 
  Wolffs, Rijckman Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparanten hebben elkaar gevolmachtigd, evenals hun zoon Louwe en 

Rijckman Wolffs, om voor het gerecht van de plaatsen waar hun goederen 
gelegen zijn, te verschijnen en daar hun testament te tonen dat zij dd 31-05-
1624 voor schepenen van deze stad gepasseerd hebben, om dit te laten 
erkennen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

127 RAK  85 FOLIO:         59v DATUM:         19-07-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Everts, Evertken Wed. van Conraedt Beerents Moeder 
  Kempe, Peter Voogd  
  Harms, Francke Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lijsbet, Elsken,  

Beerent, Cornelis en Trijnken als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 
samen ƒ30 c.g., te vererven van het ene kind op het andere en belooft hen 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

128 RAK  85 FOLIO:         60 DATUM:         24-07-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Weede, Everhardt van Gevolmachtigde Advocaat hof  Utrecht 
  Wolffs, Rijckman Gevolmachtigde IUL 
  Sael, mr Johan Jansen Gevolmachtigde Procureur Kampen 
     
 samenvatting Comparant, gevolmachtigd dd 20-07-1624 namens de Domkerk te Utrecht, 

verstrekt op zijn beurt een volmacht aan Rijckman Wolffs en mr Johan 
Jansen Sael om namens zijn opdrachtgevers voor het gerecht van Hasselt 
te verschijnen en daar de zaken tegen Reijmer Cochet c.s. waar te nemen 
als procurator ad lites en te handelen zoals opdrachtgevers zouden doen, 
indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
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129 RAK  85 FOLIO:        60 DATUM:         30-08-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Cauther, Elisabeth vd Volmachtgeefster Echtpaar 
  Sabe, Peter Volmachtgever  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht zoals onder de letter P staat 

vermeld, beginnend met : Peter Sabe en etc. ubi in forma videnda … (folio 
209v) 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

130 RAK  85 FOLIO:        60 DATUM:         17-11-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schuire, Elisabeth vd Volmachtgeefster Wed. Jacob Sonck 
  Hell, Albert van der Momber  
  Schuire, Christoffer E. vd Gevolmachtigde Ontvanger generaal v. 

1
)  

     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Christoffer Everhardt van de 

Schuire om, in der minne of gerechtelijk, van kapitein Jacob Pruininck gnd 
Deventer het geld te vorderen waar zij recht op heeft en verder al het nodige 
te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) het kwartier Gorkum 

   

 

 

131 RAK  85 FOLIO:         60v DATUM:         18-11-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Amsterdam 
   
 comparanten Everts, Evert Volmachtgever Namens zwager 

1
) 

  Jacobs, Jan Idem En broers met echtg. 
  Sacharias, Andrijs Voogd  
  Beerents, Werner Voogd  
  Wolphius, Rijckmannus Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparanten en de kinderen van Wendele Everts en de voogden over de 

kinderen van Merrigen Sacharias, mede-erfgenamen van Femmetgen 
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Hermes, verstrekken een volmacht aan Rijckman Wolffs om, in der minne of 
gerechtelijk, de erfenis te vorderen van Femmetgen Hermes, overleden in 
Amsterdam, met name hun aandeel in een huis in Amsterdam dat hen 
toekomt of de waarde daarvan, ook nog een aandeel in een graf in de Oude 
Kerk en alles wat Gerrit Beerents nog tegoed heeft en verder al het nodige te 
doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) Laurens Thijmens, lijdend aan de pest en echtgenote Evertien Everts 

   

 

 

132 RAK  85 FOLIO:        61v DATUM:         15-12-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Amsterdam, Nwe Zijds Voorburgwal 
   
 comparanten Everts, Evert Volmachtgever  
  Thijmens, Laurens Idem Zwager en echtgenote 
  Jacobs, Jan Idem En Geert Jacobs 
  Peters, Reuse Idem Echtg. Jutte Jacobs 
  Arents, Geert Idem Echtg. Beerta Jacobs 
  Sacharias, Andrijs Voogd Kinderen M. Sacharias 
  Beerents, Werner Voogd Idem 
  Akenum, Jacobus  Gevolmachtigde  
  Lodewijck, Anthonis Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, als mede-erfgenamen van Femmetgen Hermes, verstrekken 

een volmacht aan Jacobus Akenum en Anthonis Lodewijck om, in der minne 
of gerechtelijk, in Amsterdam en Haarlem hun aandeel van de nalatenschap 
van Femmetgen Hermes te vorderen, huizen, renten, obligaties etc, zo nodig 
het huis te verkopen en de formaliteiten te vervullen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

133 RAK  85 FOLIO:         62v  DATUM:          16-12-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Seyne, Evert Wdn. van Hermtgen Petersz Vader 
  Backer, Wolter Hermansz Voogd  
  Jans, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geert, Seyne, Marrigen 

en Jan Everts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ125 g.g. 
en belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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134 RAK  85 FOLIO:        62v DATUM:         26-01-1625 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schuire, jfr Lisabeth vd Volmachtgeefster Wed. Jacob Sonck 

1
) 

  Ingen, Jochem van Momber Schoonzoon 
  Kemp, Abram Gevolmachtigde Procureur Gorkum 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Abram Kemp om, in der minne of 

gerechtelijk, van kapitein Jacob Pruninck genaamd Deventer het geld te 
vorderen dat hen toekomt en daarbij het nodige te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) Kapitein 

   

 

 

135 RAK  85 FOLIO:         63 DATUM:         10-03-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Elsgen Wed. van Coert v.Schoeler Moeder 
  Martensz, Thomas Voogd  
  Frericks, Derck Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Cornelis en Anneken 

Coerts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g. , 
de dochter een gouden ring of de waarde ervan en belooft hen lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder  
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Namen van de voogden zijn niet in de akte vermeld. 
   

 

 

136 RAK  85 FOLIO:        63v DATUM:         09-05-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. Huis en erf 
      Kampen, Nieuwstraat, tussen Jan v. Leuwendal en de erven Philipsen 
  2. Twee huisjes aan elkaar 
       Kampen, Melissteeg, tussen Buiters erven en de wed. Timmermans  
  3. Huis genaamd het Posthoorn 
      Kampen, Waermoeszmarkt  
   
 comparanten Dercksz, Egbert Schuldenaar Echtpaar 
  Jansz, Geesken Schuldenares  
  Andriesen, Goossen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Goossen Andriesen een bedrag 

van ƒ105-14 g.g. en beloven dit te betalen op 09-05-1626, waarvoor zij als 
onderpand stellen de overwaarde van hun huis, nog bezwaard met ƒ400 
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g.g.; twee huisjes in de Melissteeg en verder de overwaarde van de huisjes 
die zij onlangs gekocht hebben van Cornelijs Jacobsz. 
NB. in de kantlijn: op 22-09-1628 is de schuld betaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald 
   

 

 

137 RAK  85 FOLIO:        64 DATUM:        18-07-1625 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lephertz, Egbert Borg  
  Egbertz, Jacobgen Borg Dochter 
     
 samenvatting Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld ten behoeve van de 

magistraat te Kampen voor het kind Marrigjen dat Durck Goesen uit Zwolle 
op last van de ouders heeft ondergebracht bij comparant, die belooft het te 
verzorgen zonder beroep te doen op de stad voor de kosten van onderhoud.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

138 RAK  85 FOLIO:        64 DATUM:         22-07-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geertz, Elsgen Wed. van Berent Albartz Moeder 
  Smit, Hermen Warnersz Voogd  
  Geertz, Geert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Altgen Berentz als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ20 c.g. en belooft haar lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

139 RAK  85 FOLIO:        64v DATUM:          20-10-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirricks, Esken Volmachtgeefster Wed. Jan J. v. Hellemont 
  Planius, Petrus Momber Predikant alhier 
  Wessinck, mr Wolter Momber  
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  Votius, Gijsbertus Gevolmachtigde Predikant Huisen  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Gijsbertus Votius om, in der minne 

of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen in Huisen en autoriseert hem als 
procurator ad lites om al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

140 RAK 85 FOLIO:        65 DATUM:         26-10-1625 

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

waar te nemen en daarbij al het nodige te doen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

141 RAK  85 FOLIO:       65 DATUM:         29-10-1625 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bisschop, Egbert Comparant  
  Henricxen, Jennigen Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant, als voogd over Harmen Egberts, verklaart aan Jennigen 

Henricxen als onderpand te hebben gesteld een rentebrief van ƒ7½ g.g.  
betaalbaar met St. Jan, gevestigd op de stad Kampen, van een kapitaal van 
ƒ210 c.g. dat het pleegkind haar schuldig is met Michael 1626 vanwege een 
lening; zij zal dit bedrag jaarlijks beuren zolang het pleegkind de hoofdsom 
niet heeft terugbetaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

142 RAK  85 FOLIO:        65v DATUM:         07-11-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schure, jfr Elisabeth vd Volmchtgeefster Wed. Jacob Sonck, kpt 
  Ingen, jkr Jochem van Momber  
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  Henricksen, Roeloff Gevolmachtigde Vollenhove 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Roeloff Henricksen om, in der 

minne of gerechtelijk, haar uitstaande schulden, pachten en renten te innen 
in Vollenhove, Kuinre en elders, met name het bedrag groot ƒ25 g.g. dat zij 
tegoed heeft van Henrick Donselaer, gevestigd op buitendijkse landen aan 
de Oord en verder al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

143 RAK  85 FOLIO:         66 DATUM:         19-04-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Brouwerij cum annexis 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Harmsz, Elsken Wed. van Drees Alertsen Moeder 
  Harmsen, Gijsbert Voogd  
  Alertsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geertken en 

Berentken Drees als vaders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van 
haar brouwerij en ieder ƒ2500 c.g., de opbrengst van de kleren en een bed 
met toebehoren en belooft hen te verzorgen als goede burgerdochters en te 
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 67 t/m 69v zijn blanco. 

144 RAK  85 FOLIO:       70 DATUM:        06-02-1624 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Brunnepe 
   
 comparanten Henricksz, Frerick Schuldenaar Echtpaar 
  Willemsz, Trijne Schuldenares  
  Alartz, Drijes Schuldeiser Echtpaar 
  Hermans, Elsgen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Drijes Alartz en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ105-14 g.g. en beloven dit te betalen in juli van 
dit jaar, waarvoor hun huis als onderpand gesteld wordt en hun verdere 
goederen. 
NB. in de kantlijn: op 07-04-1626 meldt Reijner Hermensz dat Aert Dercks 
alles betaald heeft. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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145 RAK  85 FOLIO:        70 DATUM:        15-04-1624 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Amszen, Frerick Comparant Echtpaar 
  Styckes, Margriete Comparante  
  Willemsz, Roloff Begunstigde  
     
 samenvatting Comparanten verklaren te hebben overgedragen aan Roloff Willemsz en 

diens echtgenote  de hoofdsom van ƒ1200 g.g. afkomstig van de 
boedelscheiding van wijlen Otto Stycker, vader van comparante en 
berustend onder de erven Schultinck en Roloff Jellis, die zij nu kunnen 
opvragen en laten uitbetalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

146 RAK  85 FOLIO:         70v DATUM:         10-05-1624 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jurriens, Frans Comparant Echtpaar 
  Cornelis, Cornelisgen Comparante  
  Dercks, Johan Voogd  
  Goertz, Francke Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de gewezen voogden van comparante de 

goederen en erfenis ontvangen te hebben van haar ouders, waarvoor zij hen 
bedanken met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

147 RAK  85 FOLIO:       70v DATUM:         11-10-1624 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Emsz, Femmeken van Comparante Wed. Johannes Conradi 
  Jonckbloet, Jorijch Eigenaar Luitenant onder 

1
) 

     
 samenvatting Comparante verklaart in bewaring gehad te hebben een koffer en een ton 

met goederen van Jorijch Jonckbloet en nog 178 rijksdaalders en een grote 
cruzaat van Portugal; deze goederen en het geld zijn door Vastert Cort, 
korporaal in dezelfde compagnie, met reçu ondertekend door wijlen 
Johannes Conradi, in ontvangst genomen ten behoeve van de luitenant. 

   
 bijzonderheden 

1
) Stephan van Podlitz 
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148 RAK  85 FOLIO:        71 DATUM:         06-11-1624 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jurriensen, Frans Volmachtgever Echtpaar 
  Cornelis, Cornelisien Volmachtgeefster  
  Rolofsen, Arent Gevolmachtigde Bode Kampen 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Arent Rolofsen om te 

verschijnen voor alle gerechten van de plaatsten waar hun goederen liggen 
en daar hun testament, opgesteld dd 06-11-1624 in Kampen te tonen en te 
laten erkennen en verder al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

149 RAK  85 FOLIO:        71v DATUM:         22-05-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thomas, Froucke Wed. van Willem Aertz Moeder 
  Wolters, Willem  Voogd  
  Jans, Herman Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Grete, Aelt, Janneke 

en Thomas Willemsz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd voor haar 
dochters ƒ127½ c.g. en een bed met toebehoren en de andere twee kinderen 
hetzelfde bedrag en een kalf 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 
   

 

 

150 RAK  85 FOLIO:        72 DATUM:         13-06-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bitters, Femmeken Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Coopsen, Coop Voogd  
  Coertsen, Wessel Voogd  
  Bitters, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis 

ontvangen te hebben van haar ouders, waarvoor zij hen bedankt met belofte 
van vrijwaring. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

151 RAK  85 FOLIO:        72 DATUM:        01-08-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, onder de Clocke 
   
 comparanten Jurisen, Frans Schuldenaar Echtpaar 
  Cornelijs, Cornelisien Schuldenares  
  Herms, Janneken Schuldeiseres Wed. Jan Woltersen 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Janneken Herms een bedrag 

van ƒ106 g.g. en beloven dit te betalen op 01-08-1626, waarvoor zij als 
onderpand stellen de overwaarde van hun huis, waarop ze al ƒ400 g.g. 
afgelost hebben en hun verdere goederen. 
NB. in de kantlijn: op 30-01-1629 meldt Janneken Wouters dat Thonis 
Roloffsen aan haar namens schuldenaar alles betaald heeft, waarvoor zij 
bedankt.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

152 RAK  85 FOLIO:         72v DATUM:         11-08-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wybes, Facke    Wed. van Henrick Willemsz Moeder 
  Reijners, Gerrit Voogd  
  Riszen, Johan Jansz v. Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Marrigen Henricks als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

153 RAK  85 FOLIO:        73 DATUM:        16-08-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lamberts, Femme Wed. van Claes Brinckhuijs Moeder 
  Berentsen, Cornelijs Voogd  
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  Draeck, Thijs Jans Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Lambert Claesen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ500 c.g. en 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

154 RAK  85 FOLIO:        73v DATUM:         27-10-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eems, Femmeken van Volmachtgeefster Wed. Joannis Coenradi 
  Hoff, J. Momber  
  Hagedoorn, Lambert Gevolmachtigde Epe 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Lambert Hagedoorn om, in der 

minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen in Epe of elders in 
Gelderland, met name die tegen Roetger Gerritsen wegens een achterstallig 
bedrag van ƒ50-12 c.g. voor geleverde waren en zij wil beslag leggen op het 
geld dat deze nog tegoed heeft van Berend Jansen en diens zoon in Oenen 
wegens verkochte landerijen en vraagt haar gevolmachtigde daarbij al het 
nodige te doen, zoals zij zelf gedaan zou hebben, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

155 RAK  85 FOLIO:         74 DATUM:         27-01-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claes, Femme Wed. van Henrick Albertsen Moeder 
  Backer, Jacob Claesen Voogd  
  Benier, Evert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Albert, Lijsbet en 

Janneken Henricksen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd voor ieder 
kind ƒ25 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren 
en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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156 RAK  85 FOLIO:        74v DATUM:         00-03-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goertsz, Francke Volmachtgever  
  Rentinck, Nicolaes Gevolmachtigde Procureur Vollenhove 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Nicolaes Rentinck om, in der minne 

of gerechtelijk, de schulden te innen van Jan Heijne uit Giethoorn en daarbij 
al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

157 RAK  85 FOLIO:        74v DATUM:         29-05-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Eysgen Wed. van Gerrit van Deventer Moeder 
  Hubertz, Gerrit Voogd  
  Henricksz, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Johan, Wolter, 

Fenneken, Geertgen en Gerritgen Gerritz als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd samen ƒ50 c.g. en belooft hen te verzorgen en te doen wat een 
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het 
vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

158 RAK  85 FOLIO:        75 DATUM:         13-05-1626 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Zwiersz, Francke Erfgenaam Wegens Femmeken Berentsz 
  Hendricks, Christoffer Erfgenaam Wegens Lubbeken Berentsz 
  Roelofsz, Toenijs Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparanten verklaren zich borg te stellen voor het sterfhuis van hun 

zwager Thomas Berentsz en beloven te handelen volgens rechten. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 75v t/m 80v zijn blanco. 
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159 RAK  85 FOLIO:        81 DATUM:        15-01-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en hof 
  Kampen, in de Hagen                                   
   
 comparanten Goertz, Geese Wed. Lubbert Jans Goude  Moeder 
  Goertz, Frank Voogd  
  Geertz, Thijs Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Johan en Trijne 

Lubbertz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ1600 c.g. en 
haar halve woonhuis en hof, elk een bed met toebehoren, de rente is 
bestemd voor het onderhoud van de kinderen en de hoofdsom blijft bij de 
moeder; zij belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede moeder 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

160 RAK  85 FOLIO:         81 DATUM:         28-01-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. Huis en erf 
      Kampen, bij de Zwanenbrug 
  2. Enige stukken land  
      Veecaten, Kuinre, IJsselham, Elburg, Oosterwolde 
   
 comparanten Gerbrantz, Geertgen Wed. Lambert B. Stuijrman Moeder 
  Stuijrman, Henrick Ber. Voogd  
  Hagendorn, Johan Henr. Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Berent Lambertz 

Stuijrman als vaders erfdeel te hebben gereserveerd het tiende deel van het 
huis waarin zijn vader gestorven is, het tiende deel van enige stukken land, 
102½ daalders gevestigd op een huis in Elburg, de opbrengst van de kleren 
en een bed met toebehoren; zij belooft hem lezen, schrijven en een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. De revenuen zijn bestemd voor het onderhoud 
van de zoon. 

   
 bijzonderheden Details over het onroerend goed in de akte. 
   

 

 

161 RAK  85 FOLIO:        82 DATUM:         04-02-1624 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Schip 
   
 comparanten Jansen, Gerrijt Schuldenaar Echtpaar 
  Jacobs, Dirricken Schuldenares  
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  Cornelisen, Gerrijt Schuldeiser Deventer 
  Jelisen, Jan Borg  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerrijt Cornelisen een bedrag 

van ƒ700 c.g. wegens een gekocht schip met toebehoren; omdat de vrouw 
van schuldeiser niet aanwezig is om de verkoop goed te keuren, is er een 
borg aangesteld. Schuldenaar belooft te betalen in termijnen: in mei van dit 
jaar ƒ250 c.g., met Martini 100 daalders, een jaar later weer 100 daalders en 
ten slotte met Martini 1626 de laatste termijn, waarvoor zij als onderpand 
stellen het gekochte schip met gereedschap en hun overige goederen. 
NB. in de kantlijn: op niet genoemde datum meldt de vrouw van Wijnolt 
Jansz dat schuldeiser van bovenstaande is voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

162 RAK  85 FOLIO:        83 DATUM:        19-02-1624 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermensz, Goesen Comparant  
  Goesensz, Herman Vader  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn vader de goederen en erfenis van zijn moeder 

ontvangen te hebben, twee obligaties, waarvoor hij hem bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

163 RAK  85 FOLIO:        83 DATUM:         19-02-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentz, Grietgen Wed. van Pouwel Jans Moeder 
  Jans, Willem Voogd  
  Michiels, Isaack Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voort haar minderjarige dochter Judit Pouwels als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. en belooft haar te verzorgen 
en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden 
zijn . 

   
 bijzonderheden Geen 
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164 RAK  85 FOLIO:        83v DATUM:         02-04-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goosens, Gretken Wed. van Jan Albertsen Moeder 
  Jansen, Wessel Voogd  
  Jansen, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrick en Sara als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk een pond groot 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 
   

 

 

165 RAK  85 FOLIO:        84 DATUM:         21-04-1624  

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pouwel, Greetgen Wed. van Albert Jans Cremers Moeder 
  Leuse, Jelis Voogd  
  Jansz, Wychman Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Pouwel en Lambert 

Albartz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind ƒ225 c.g., te 
vererven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen, schrijven en 
een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

166 RAK  85 FOLIO:        84v  DATUM:        22-04-1624 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aers, Greete Comparante  
  Geertsen, Jan Echtgenoot  
  Aers, Anna Comparante  
  Willemsen, Reijner Comparant Echtg. Alken Aers 
  Berents, Lambert Voogd  
  Meusen, Claes Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogden de goederen en erfenis 

ontvangen  te hebben van hun ouders, waarvoor zij hen bedanken met 
belofte van vrijwaring, met name vrijwaring van de eventuele aanspraken 
door Jutte Aers vanwege haar zuster Anna. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

167 RAK  85 FOLIO:         85 DATUM:         24-05-1624 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Brouwerij 
  Kampen, Achter de nieuwe Muur 
   
 comparanten Alsen, Gerrijt Schuldenaar Echtpaar 
  Gerrijts, Fenneken Schuldenares  
  Henricksen, Christoffel Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Christoffel Henricksen een 

bedrag van ƒ100 g.g. en beloven te betalen heden over een jaar tegen 6 
procent, waarvoor zij als onderpand stellen hun brouwerij en overige 
goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

168 RAK  85 FOLIO:         85 DATUM:         02-07-1624 

 onderwerp Vestiging van een rente 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Arians, Goijgen Schuldenaar Echtpaar 
  Tonijs, Alken Schuldenares  
  Jansen, Lambert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren een rente gevestigd te hebben bij Lambert Jansen 

op hun huis van ƒ5 g.g. per jaar met Pinksteren betaalbaar; zij beloven over 
drie jaar, indien verzocht, de hoofdsom af te lossen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

169 RAK  85 FOLIO:        85v DATUM:         04-07-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dercksz, Gerrit Volmachtgever Genemuiden 
  Sael, mr Johan Jansz Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansz Sael om zijn zaken 
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waar te nemen voor het gerecht van Kampen en elders, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

170 RAK  85 FOLIO:        85v DATUM:         05-07-1624 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat, tussen St. Geertruiden Gasthuis en Roeloff Heijmans 
   
 comparanten Dirrickz, Geertken  Schuldenares Wed. Jacob Fericksen 
  Hoff, Johan Momber  
  Jansen, Beernt Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Beernt Jansen een bedrag van 

ƒ106 c.g. en belooft te betalen op 28-08-1624 waarvoor haar huis onderpand 
is en haar verdere goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

171 RAK  85 FOLIO:        86 DATUM:         10-07-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coepman, Gerrit Volmachtgever  
  Sael, mr Johan Jansz Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansz Sael om zijn zaken 

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

 

 

172 RAK  85 FOLIO:        86v DATUM:         10-07-1624 

 onderwerp Aanpassing testament 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Over, Geesgen ten Comparante Echtg. Hermen Goesens 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
     
 samenvatting In afwezigheid van haar echtgenoot, verklaart comparante dat, hoewel zij dd 

26-06-1624 testamentair vastgelegd heeft dat haar echtgenoot jaarlijks een 
lijfrente van ƒ50 g.g. ontvangt, deze rente pas uitgekeerd mag worden als hij 
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aan de erfgenamen de ƒ1000 c.g. uitkeert die zij heeft ingebracht in het 
huwelijk en die onder zijn berusting zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

173 RAK 85 FOLIO:          86v  DATUM:         23-07-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Goert Comparant  
  Albartz, Marthen Comparant  
  Sael, mr Johan Jansz Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van Albart Martensz en executeurs 

van het sterfhuis, verstrekken een volmacht aan mr Johan Jansz Sael om 
hun zaken waar te nemen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

174 RAK  85 FOLIO:        87 DATUM:         30-07-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Voorne, jfr Gesina Volmachtgeefster Wed. Donckels 
  Hoff, J. Momber  
  Sael, mr Johan Jansz Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansz Sael om, zowel 

binnen als buiten rechten, haar zaken waar te nemen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

175 RAK  85 FOLIO:        87 DATUM:         10-09-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dongen, Gerhard van Volmachtgever  
  Sael, mr Johan Jansz Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansz Sael om, in der 

minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Kampen, met macht van 
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substitutie. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

176 RAK  85 FOLIO:        87v DATUM:         30-09-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritz, Geertgen Volmachtgeefster Wed. Hermen van Eepe 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Peter Vette om haar zaken voor het 

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

 

 

177 RAK  85 FOLIO:        87v DATUM:         30-09-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf genaamd het Loe 
  Ommen 
   
 comparanten Cnoppert, Roloff Volmachtgever  
  Leuwendael, Johan van Volmachtgever  
  Symons, Garhardus Gevolmachtigde Procureur Zwolle 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Garhardus Symons om, in der 

minne of gerechtelijk, de overdracht van een erf door jfr Anna van 
Steenwijck te ontvangen en dit erf weer te transporteren aan Henrick 
Petersz Brouwer en diens echtgenote en daarbij te handelen zoals 
comparanten gedaan zouden hebben,indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

178 RAK  85 FOLIO:        88 DATUM:        28-09-1624  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Wijnbergen, jkr Gerhardt v. Volmachtgever  
  Ulenbroeck, Adelheit van Echtgenote En zuster Anna 
  Wijnbergen, jkr Zeijne van Volmachtgever Zoon van 

1
) 

  Wijnbergen, jkr Gilebert van Gevolmachtigde IUDr 
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 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan jkr Gilebert van Wijnbergen om, 

in der minne of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen in diverse landen en 
vooral om in Riga en elders de nalatenschap van wijlen Evert van 
Ulenbroeck en diens zuster Anna van Ulenbroeck, weduwe Schotteliers 
(comparantens respectieve vader, grootvader, tante en oudtante) veilig te 
stellen, alles met clausule van substitutie.  

   
 bijzonderheden 

1
) wijlen jkr Jan van Wijnbergen en jfr Everharda van Ulenbroeck 

   

 

 

179 RAK  85 FOLIO:         88v DATUM:         16-10-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Grete Wed. van Evert Henricksz moeder 
  Rutgersz, Alart Voogd  
  Aertz, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrick en Wendele 

Evertz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ200 g.g., de dochter 
een bed met toebehoren, de zoon een paard en beiden de opbrengst van de 
kleren en belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede moeder 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

180 RAK  85 FOLIO:        89 DATUM:         22-10-1624 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lambertz, Geert Schuldenaar  
  Albartz, Egbert Schuldeiser De kinderen van … 
     
 samenvatting Comparant, voogd over de kinderen van Egbert Albartz, verklaart schuldig 

te zijn aan deze pleegkinderen een bedrag van ƒ364 g.g., ƒ300 g.g. volgens 
obligatie en ƒ64 g.g. als schuld; hij belooft dit te betalen in mei 1625, 
waarvoor hij als onderpand stelt zijn persoon en goederen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

181 RAK  85 FOLIO:         89 DATUM:         08-11-1624 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Maesen, Gerrit Schuldenaar  
  Jacobsz, Gerrit Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrit Jacobs een bedrag van ƒ41 

c.g. wegens de aanschaf van een koe en belooft  van zijn jaarlijkse gage van 
de stad ƒ22-8 c.g., betaalbaar met Pasen en van de rente van ƒ27-10 c.g. van 
de stadsdomeinen, ƒ27-10 c.g., de schuld te betalen, waarvoor hij zijn gage 
en rente als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

182 RAK  85 FOLIO:         89v DATUM:         12-11-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Wijnbergen, jkr Gerhart van Volmachtgever  
  Ulenbroeck, Adelheit van Echtgenote  
  Wijnbergen, Wijchman van Gevolmachtigde Zoon 
     
 samenvatting Mede namens zijn echtgenote, verstrekt comparant een volmacht aan zijn 

zoon Wijchman van Wijbergen om namens hen de uitstaande gelden te 
innen in Blankenham wegens verkochte goederen en daarna de landerijen 
over te dragen aan de kopers, alle formaliteiten te vervullen, met macht van 
substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

183 RAK  85 FOLIO:         89v DATUM:         19-11-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksen, Gerrit Wdn. van Trijne Jans Vader 
  Buck, Jelijs Voogd  
  Steffens, mr Hans Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Sara, Abram en David 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ3 g.g. en belooft hen 
een handwerk te laten leren en te doen wat een goede vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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184 RAK  85 FOLIO:        90 DATUM:         30-12-1624 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Maesen, Gerrit Schuldenaar  
  Petersz, Goert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Goert Petersz een bedrag van ƒ28 

c.g. dat hij belooft te betalen als zijn rente van de Kamper Domeinen 
uitbetaald wordt in 1626 op Gregorius.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

185 RAK  85 FOLIO:        90 DATUM:        31-01-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Clas, Gerrigen Wed. van Henrick Jans Moeder 
  Lambertz, Jacob Voogd  
  Helmichs, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Johan, Aeltgen, 

Grete en Marrigen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een 
bedrag van ƒ850 c.g., iedere dochter een bed met toebehoren en een paard 
voor de zoon 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; als er problemen zijn met een van de kinderen, moet de 
moeder zijn/haar portie aan de voogden overmaken. 
NB. in de kantlijn: op 31-12-1639 meldt Johan Henrix dat de voogden hem 
het deel van de nalatenschap van zijn overleden ouders hebben uitbetaald, 
waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

186 RAK  85 FOLIO:       90v DATUM:        03-02-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Geesken Comparante  
  Willemsen, Hermen Echtgenoot  
  Bonte, Thomas de Voogd  
  Brouwer, Drees Alertsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis 

van haar moeder ontvangen te hebben, waarvoor zij hen bedankt met 
belofte van vrijwaring. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

187 RAK  85 FOLIO:        91 DATUM:        05-02-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kempe, Peter Comparant  
  Hermensz, Greetgen Stiefmoeder  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn stiefmoeder de erfenis van zijn moeder en zijn 

gestorven broer ontvangen te hebben, waarvoor hij haar bedankt met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

188 RAK  85 FOLIO:         91 DATUM:         10-02-1625 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jansz, Gerrit Comparant  
  Gerritz, Johan Zoon Overleden 
     
 samenvatting Comparant verklaart, na ontvangst van het geld, overgedragen te hebben 

aan Peter Dircksen alle rechten en gerechtigheden die hij heeft op de 
nalatenschap van zijn overleden zoon en diens echtgenote, Fijgje Steijnerts,  
en verder af te zien van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

189 RAK  85 FOLIO:        91v DATUM:         23-02-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Altzen, Gerrit Volmachtgever Echtpaar 
  Gerritz, Fenneken Volmachtgeefster  
  Leuwen, Tijmen van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Tijmen van Leuwen om, in der 

minne of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen voor het gerecht van Zwolle 
en autoriseren hem als procurator ad lites om al het nodige te doen, met 
macht van substitutie. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

190 RAK  85 FOLIO:        91v DATUM:         10-03-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritz, Griete Wed. van Bernardus Albartz Moeder 
  Thonissen, Thonis Voogd  
  Geertz, Drijes Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Griete Bernardus als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd twee daalders en belooft haar te 
verzorgen en te te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

191 RAK  85 FOLIO:        92 DATUM:        04-04-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lucasen, Gerrit Comparant  
  Smit, mr Hans Comparant  
  Jans, Gertken Erfgename Weduwe Hendricks 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van Ernest Hendricks, Albertken 

en Wijnolt, verklaren ontvangen te hebben van Gertken Jans ten behoeve 
van de pleegkinderen een legaat van ƒ600 c.g. dat belegd zal worden, 
waarvoor zij haar bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

192 RAK  85 FOLIO:        92 DATUM:         06-04-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Gerrijt Wdn. van Jacobien Dees Vader 
  Jansen, Harmen Voogd  
  Kloecke, Jan Clasen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Henrickien, Greete 
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en Jacobien als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ63 g.g. te 
versterven van het ene kind op het andere en belooft hen te verzorgen en 
een handwerk te laten leren en daarbij te doen wat een goede vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het 
vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

193 RAK  85 FOLIO:        92v DATUM:         05-05-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen 
   
 comparanten Petersz, Geertruit Schuldenares Wed. Goert Hanszens 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Lambertz, Martentgen Schuldeiseres  Wed. Louwe Dircksz 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Martentgen Lambertz een bedrag 

van ƒ212 c.g. en belooft dit te betalen in mei 1626, waarvoor zij als 
onderpand stelt het huis dat zij van haar ouders geërfd heeft en haar overige 
goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

194 RAK  85 FOLIO:         93 DATUM:         03-05-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Geertken Wed. van Asse Harberts Moeder 
  Peters, Louwe Voogd  
  Beernts, Werner Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Meeuse, Harbert en 

Jan Asse als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ150 c.g., te 
versterven van het ene kind op het andere, de jongens nog samen ƒ25 c.g. 
dadelijk betaalbaar aan de voogden om belegd te worden en de dochter een 
bed met toebehoren en belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het 
vruchtgebruik van de ƒ150 c.g.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

195 RAK  85 FOLIO:        93v DATUM:         09-05-1625 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en hofstede 
  Heerde, in de Horsthoeck 
   
 comparanten Sijmonsen, Geerlich Volmachtgever Echtpaar 
  Gijsberts, Aelken Volmachtgeefster  
  Brouwer, Gerrit Jansen Gevolmachtigde  
  Elberts, Claes Gevolmachtigde Vaasen 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Gerrit Jansen Brouwer en 

Claes Elberts om namens hen te transporteren aan Evert Henricks en zijn 
vrouw Aeltken een huis en hofstede die zij hen verkocht hebben en daarbij 
alle formaliteiten te vervullen, met de clausule van schadeloosstelling. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

196 RAK  85 FOLIO:         94 DATUM:         14-06-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Geertgen Comparante Echtg. Jan Bartholts 
  Jans, Grietgen Comparante Echtg. Tymen Jacobs 
  Hermansz, Lubbert Voogd  
  Schults, Engbert Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, zusters, verklaren van hun gewezen voogden de goederen en 

erfenis van hun moeder ontvangen te hebben, waarvoor zij hen bedanken 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

197 RAK  85 FOLIO:        94 DATUM:         01-07-1625 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claszen, Goert Borg  
  Backer, Goert Petersz Schuldeiser Zwager 
  Jansz, Albart Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld ten behoeve van zijn 

zwager Goert Petersz Backer voor Albart Jansz, voor een bedrag van ƒ50 
g.g. volgens obligatie, om dit bij wanbetaling te voldoen als zijn eigen 
schuld en stelt daarvoor zijn persoon en goederen als onderpand. 

   
 bijzonderheden Geen 
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198 RAK  85 FOLIO:        94v DATUM:         05-07-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lucaszen, Geerloff Comparant  
  Lucaszen, Johan Broer Niet aanwezig 
  Lucaszen, Geert Broer Idem 
  Henricks, Roloff Comparant  
  Hermansz, Johan Comparant  
     
 samenvatting Comparant, mede namens zijn broers, verklaart dat zij, als erfgenamen van 

Marrigen Henricksz, weduwe van mr Henrick Henricks, van mr Henrick 
Andriesz haar erfenis ontvangen hebben, waarvoor zij hem bedanken met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

199 RAK  85 FOLIO:         94v DATUM:        08-07-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis 
  Deventer, Grote Assenstraat, tussen Marrigen Burch en de Apeldoorns 
   
 comparanten Sonneberch, jfr Geertruida Volmachtgeefster  
  Hoff, J. Momber  
  Sonneberch, jfr Mechtelt Gevolmachtigde Zuster 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar zuster Mechtelt om, in der 

minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen in Deventer of elders en 
daar het geld te vorderen dat haar toekomt wegens haar aandeel in een huis 
in Deventer en daar te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

200 RAK  85 FOLIO:        95 DATUM:         20-07-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dercksz, Gerrit Wdn. van Hester Henricksz Vader 
  Berentz, Daniel Voogd  
  Berentz, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Orseltgen, Jannegen 

en Derck Gerritz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag 
van ƒ4100 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten 
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leren en te doen wat een goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

201 RAK  85 FOLIO:        95v DATUM:         24-08-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lasman, mr Goert Wdn. van Greete Berents Vader 
  Berentsz, Berent Voogd  
  Petersen, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Heijlken, Claesken, 

Aelken en Berentgen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen 
ƒ50 g.g. en de opbrengst van moeders kleren, door de voogden op rente 
gezet 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 
   

 

 

202 RAK  85 FOLIO:        96 DATUM:         25-08-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huisje 
  Kampen, Breedesteeg 
   
 comparanten Claes, Greetken Wed. van Berent Meijers Moeder 
  Carel, Henrick Voogd  
  Meijer, Roelof Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Beerentken Beernt als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ60 c.g. en belooft haar te verzorgen 
en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik, waarvoor zij als onderpand stelt 
haar huisje en andere goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

203 RAK  85 FOLIO:        96v DATUM:         06-09-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Berentz, Grietgen Comparante  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Hermansz, Sweer Voogd  
  Evertz, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis 

van haar vader Berent Meijer ontvangen te hebben, waarvoor zij hen 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

204 RAK  85 FOLIO:           96v DATUM:         10-10-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsz, Gerrijt Schuldenaar Echtpaar 
  Petersz, Marriken Schuldenares  
  Engbertsz, Arent Schuldeiser Echtpaar 
  Willemsz, Truide Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Arent Engbertsz en zijn vrouw 

een bedrag van ƒ100 c.g. en beloven dit te betalen met Michael 1627 tegen 5 
procent rente, waarvoor al hun goederen onderpand zijn. 
NB. in de kantlijn: op 29-10-1630 heeft schuldeiser alles ontvangen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

205 RAK  85 FOLIO:         96v DATUM:         23-11-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stickers, Greetken Volmachtgeefster Wed. Frerick Amsich 
  Hoff, J. Momber  
  Simons, Berent Gevolmachtigde Schepen Doesburg 
  Dam, Frerick van den Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Berent Simons en Frerick van den 

Dam om, in der minne of gerechtelijk, ten overstaan van Andrijs Coenders 
haar zaken waar te nemen in Doesburg, haar uistaande schulden te innen, 
goederen te beheren of te verkopen en daarbij alle formaliteiten te vervullen, 
met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
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206 RAK 85 FOLIO:          97 DATUM:         25-11-1625 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Harmsen, Gijsbert Borg  
  Grootenhuijse, Stijntgen Schuldenares Amsterdam 
  Jansen, Jochem Schuldeiser Koopman Emmerich 
     
 samenvatting Comparant verklaart van Stijntgen van Grootenhuijse een rentebrief groot 

ƒ1000 c.g. ontvangen te hebben als gerechtelijk onderpand, wegens een 
borgstelling aan Jochem Jansen voor ƒ600 c.g. De rentebrief zal 
geretourneerd worden als de borgtocht is opgeheven. 
NB. in de kantlijn: op 31-05-1626 meldt Stijntgen dat comparant haar de 
rentebrief heeft geretourneerd. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

207 RAK  85 FOLIO:         97v DATUM:         02-01-1626 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Willemsz, Gerrit  Gevolmachtigde  
  Jansz, Carstgen Volmachtgeefster Moeder 
  Henricksz, Marrigen Schoonzuster  
  Henricksz, Peter Momber Broer 
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgeefster, verklaart comparant dat hij van Marrigen 

Henricksz, weduwe van Derck Willemsz, zoon van comparants moeder, 
ontvangen heeft de erfenis van haar zoon Derck in Kampen overleden, 
waarvoor Derck Jansz borg stond en nog staat voor eventuele aanspraken.  
De schoonzuster meldt dat zij de vaste en losse goederen in Gelderland die 
haar man van zijn vader, Willem Detsmersz, had geërfd, overdraagt aan haar 
schoonmoeder, zonder verdere aanspraken.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

208 RAK  85 FOLIO:        98 DATUM:         11-01-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bruyntz, Gisbert Wdn. van Henrickgen Jansz Vader 
  Gisbertz, Clas Voogd  
  Henricksz, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Marrigjen en Bruijn 

Gisberts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk een pond Vlaams 
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en belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

209 RAK  85 FOLIO:        98v DATUM:         14-01-1626 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goykens, Goert Borg  
  Gerritz, Jacob Tussenpersoon Zwolle 
  Wynoltz, Arent Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld voor Jacob Gerritsz ten 

behoeve van Arent Wynoltz voor een bedrag van ƒ52 c.g. dat bij Johan 
Sluiter en Andrijs Evertsz, kuiper, berustte en toebehoort aan Cornelis 
Jansz Diszel en dat de tussenpersoon van Jacob Gerritz en Andrijs Evertsz 
ontvangen heeft. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

210 RAK  85 FOLIO:         98v DATUM:          25-01-1626 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jorijs, Greetken Comparante  
  Roelofsen, Cornelis Echtgenoot  
  Schelbom, Jan Voogd  
  Cock, Jan Voogd  
     
 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 
   

 

 

211 RAK  85 FOLIO:        99 DATUM:         06-02-1626 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vaecht, Gerrit Comparant  
  Hardenberch, Lubbert van Schuldenaar Voorstaander van 

1
) 
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 samenvatting Comparant verklaart van Lubbert van Hardenberch de jaarlijkse rente 

ontvangen te hebben, n.l. 14 stuivers, 21 stuivers en 42 stuivers gevestigd 
op de Kamper Accijnzen, waarvoor hij hem bedankt met belofte van 
vrijwaring, hoewel de rentebrieven niet gevonden konden worden. 

   
 bijzonderheden 

1
) de Belt 

   

 

 

212 RAK  85 FOLIO:         99 DATUM:         08-03-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Suijder, Geerlich Volmachtgever  
  Vinck, Jan Petersen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jan Petersen Vinck om, in der minne 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

213 RAK  85 FOLIO:        99v DATUM:        31-03-1626  

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reijners, Gerrigen Comparante  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Reijnersz, Reijner Vader  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar vader de goederen en erfenis van haar 

moeder Lisbeth Petersz, ontvangen te hebben, waarvoor zij hem bedankt 
met belofte van vrijwaring. De voogden worden van hun taak ontheven. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

214 RAK  85 FOLIO:        99v DATUM:         09-06-1626 

 onderwerp Voogdij 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Geertken Comparante Wed. Gerrijt Lambertsz 
  Keijlewer, Plechelmo Momber Secretaris 
  Lambertsen, Hendrick Voogd  
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  Evertsen, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lijsz en Lambert 

Gerritsz twee voogden te hebben aangesteld, die deze taak ook hebben 
geaccepteerd.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

215 RAK  85 FOLIO:        99v DATUM:         09-06-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Geertken Wed. van Gerrijt Lambertsz  
  Keijlewer, Plechelmo Momber Secretaris 
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lijsze en Lambert 

Gerrijts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ500 g.g., waarvoor zij als 
onderpand stelt al haar roerende/onroerende goederen; bij vooroverlijden 
van een kind krijgt het andere kind extra ƒ100 g.g. en de moeder de rest, 
verder krijgt de zoon een paard en de dochter een bed met toebehoren en zij 
belooft hen lezen en schrijven te laten leren; mochten de kinderen met hun 
toekomstige stiefvader niet overweg kunnen, dan hebben de voogden het 
recht in te grijpen. 
NB. in de kantlijn: op 04-12-1637 hebben de voogden gemeld dat Jan 
Willemsz, de stiefvader, hen ƒ100 g.g. heeft uitbetaald voor Lambert wegens 
het overlijden van de dochter Lijsze; op 29-11-1639 melden de voogden dat 
hun pleegkind van zijn stiefvader zijn kindsdeel heeft ontvangen, waarvoor 
zij hem bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden De namen van de voogden staan vermeld in de vorige akte. 
   

 

 

216 RAK  85 FOLIO:         100 DATUM:        11-06-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Hof ter Eeck 
   
 comparanten Baeck, Gesina van Volmachtgeefster Wed. Egbert Morre 
  Knoppert, Hendrick Momber  
  Stienker, Goswinus van Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Goswinus van Stienker om, in der 

minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen in Gelderland en elders, 
speciaal die tegen de erfgenamen van Lephardt van Beringen met 
betrekking tot de hof ter Eeck en daarbij al het nodige te doen, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
   



79 

 

217 RAK  85 FOLIO:       101 DATUM:         07-01-1624 
    
 onderwerp Voogdij 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsen, Hans Wdn. van Janneken Jacobs Vader 
  Petersen, Paulus Voogd  
  Berentsen, Melchior Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart als voogden voor zijn minderjarige kinderen Sara en 

Berend te hebben aangesteld Paulus Petersen en Melchior Berentsen, die 
deze taak ook hebben geaccepteerd. 

   
 bijzonderheden Geen 

 

 

218 RAK  85 FOLIO:        101 DATUM:         07-01-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsen, Hans Wdn. van Janneken Jacobs Vader 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Sara en Berend als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van ƒ970 c.g. 
dat hij binnen een half jaar aan de voogden zal overdragen en belooft hen te 
verzorgen en te doen wat een goede vader verschuldigd is, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Namen van de voogden staan in de vorige akte. 
   

 

 

219 RAK  85 FOLIO:         101v DATUM:         09-01-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roloffsen, Henrick Wdn. van Janneken Gerritz Vader 
  Steenberch, Johan Geertz Voogd  
  Veene, Geert Voogd Schipper 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerrijt, Roloff en 

Janneken Henricksz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ300 c.g. 
en nog ƒ100 g.g. van moeders kleren, door de voogden voor hen op rente 
gezet 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 en stelt daarvoor als onderpand al zijn 
roerende en onroerende goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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220 RAK  85 FOLIO:        102 DATUM:        15-01-1624  
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Wesel 
   
 comparanten Dercks, Herman Volmachtgever  
  Dercks, Elsgen Volmachtgeefster  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Jansz, Margretha Gevolmachtigde Wed. Derck Hontz 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun moeder Margretha Jansz 

om namens hen hun aandeel in het woonhuis te verkopen, afkomstig van 
hun vaders erfenis en gemeenschappelijk bezit met haar en daarbij alle 
formaliteiten te vervullen die nodig zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

221 RAK  85 FOLIO:        102 DATUM:         05-03-1624 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vrijdach, Harmen Comparant Voorstaander vd Armen 
  Govertsen, Jan Comparant Idem 
  Sijbrants, Arent Executeur De weduwe van … 
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de weduwe van Arent Sijbrants het legaat van 

ƒ100 g.g. ontvangen te hebben dat deze bij testament aan de Armen had 
gelegateerd, waarvoor zij haar bedanken en haar ontslaan van de borgtocht. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

222 RAK  85 FOLIO:        102v DATUM:         22-04-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Veenestraat 
   
 comparanten Jansz, Henrickgen Wed. van Louwe Jansz Moeder 
  Jans, Johan Voogd  
  Sweertz, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Marten en Jacob 

Louwes als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind ƒ80 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, waarvoor zij haar woonhuis als onderpand stelt.  

   
 bijzonderheden Geen 
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223 RAK  85 FOLIO:        102v DATUM:        03-05-1624 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Henrickgen Comparante Wed. Johan Henricks 

1
) 

  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Hermensz, Johan Voogd  
  Ruvene, Johan Henricks van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van de voogden over haar overleden kinderen, 

Marrigen, Diever en Garbrant, de goederen en erfenis van hun vader 
ontvangen te hebben, waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden 

1
) van Coetsveld 

   

 

 

224 RAK  85 FOLIO:        103 DATUM:         26-05-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Enige stukken hooiland 
  Dalerveen 
   
 comparanten Willemsz, Herman  Volmachtgever Echtpaar 
  Nuijs, Lubbeke van Volmachtgeefster 

1
) 

  Wynoltz, Hermen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Hermen Wynoltz om voor het 

gerecht van Drenthe aan Johan Queest uit Dalerveen en echtgenote Hille 
over te dragen een stuk hooiland onder het gerecht van Dalen en een stuk 
land over de stroom in de Hoefkensmate aan de Bentingedijk en een deel in 
Schelenland en daarbij alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn. 

   
 bijzonderheden 

1
) mede namens haar zuster Petergen van Nuijs, volmacht dd 07-04-1622 

A’dam 
   

 

 

225 RAK  85 FOLIO:        103v DATUM:         17-06-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Korte, Harmen Geertsen Volmachtgever  
  Beer, Joost Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Joost Beer om, in der minne of 
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gerechtelijk, in Telgt zijn zaken waar te nemen en om de goederen en erfenis 
van zijn vader en moeder Margareta zur Milte op te eisen, met macht van 
substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

226 RAK  85 FOLIO:         103v DATUM:         04-07-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goeszensz, Herman Volmachtgever Zalk 
  Sael, mr Johan Jansz Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansz Sael om zijn zaken 

waar te nemen voor het gerecht van Kampen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

227 RAK  85 FOLIO:        104 DATUM:         27-07-1624 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Lambertz, Hermen Schuldenaar Echtpaar 
  Hermensz, Greetgen Schuldenares  
  Hartsuicker, Elisabeth  Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Elisabeth Hartsuicker een 

bedrag van ƒ105 g.g. en beloven met Pasen 1625 te betalen, waarvoor zij als 
onderpand stellen hun huis. 
NB. in de kantlijn: op 27-07-1624 is de akte door beide partijen geannuleerd. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

228 RAK  85 FOLIO:        104 DATUM:         16-08-1624 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat, tussen Lucas Musse en Jan Woutersz, schoenmaker 
   
 comparanten Jans, Heijle  Schuldenares Wed. Clas Jansen 

1
) 

  Hoff, Johan Momber  
  Alertsen, Drees Schuldeiser Echtpaar 
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  Harms, Elsken Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Drees Alertsen en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ200 c.g. en belooft dit in vier termijnen te 
betalen, ƒ50 per jaar, te beginnen met Pasen 1625, tegen 5½ procent rente, 
waarvoor zij de helft van haar huis als onderpand stelt, dat strekt tot achter 
aan het erf van Trude Backer. 
NB. in de kantlijn: op 13-12-1626 meldt schuldeiseres dat Henrick Clasen 
twee termijnen heeft betaald met rente.  

   
 bijzonderheden 

1
) vijlenmaker 

   

 

 

229 RAK  85 FOLIO:         104v DATUM:         23-08-1624 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Fransen, Henrick Schuldenaar Echtpaar 
  Everts, Egbertken Schuldenares  
  Geersen, Jan Schuldeiser  
  Rijcksen, Jacob Schuldeiser  
  Pouwelsen, Frans Borg  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Geersen en Jacob Rijcksen 

een bedrag van ƒ1125 c.g. wegens een gekocht karveelschip en beloven te 
betalen in termijnen: op 23-08-1625 de helft van de koopsom en een jaar 
later op dezelfde datum de andere helft, waarvoor zij als onderpand stellen  
het schip in kwestie met alle gereedschap en hun overige goederen; 
schuldeisers beloven het schip niet te hinderen of te claimen tijdens de 
vaart buitengaats. Er is een borg aangesteld. 
NB. in de kantlijn: op 24-11-1625 melden schuldeisers van bovenstaande te 
zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

230 RAK  85 FOLIO:        105v DATUM:         23-08-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Franschen, Henrick Volmachtgever Echtpaar 
  Everts, Egbertken Volmachtgeefster  
  Pouwelsen, Frans Gevolmachtigde Vader 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun (schoon)vader om, in der 

minne of gerechtelijk, hun uitstaande schulden te innen in de provincie 
Overijssel en daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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231 RAK  85 FOLIO:         106 DATUM:         07-10-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentz, Henrickgen  Volmachtgeefster  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Aeltz, Henrick Gevolmachtigde  Zoon 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar zoon Henrick om, in der minne 

of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen in Kampen of elders, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

232 RAK  85 FOLIO:          106 DATUM:        21-10-1624 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dercksz, Henrick Comparant  
  Lambertz, Geert Voogd  
  Henricksz, Evert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de gewezen voogden van zijn vrouw de goederen 

en erfenis van haar ouders ontvangen te hebben, waarvoor hij hen bedankt 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

233 RAK  85 FOLIO:        106 DATUM:         26-10-1624 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis en where 
  Wesel, Bagijnenstraat 
   
 comparanten Winckelman, Hendrick Comparant Echtpaar 
  Schopmans, Trine Peters Comparante  
  Schopman, Peter Vader  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat het huis in Wesel, dat van haar vader is geweest, 

verkocht is ten behoeve van het schoenmakersgilde in Wesel en de 
crediteuren en dat de gemachtigde, haar broer Jan Winckelman en Hermen 
Coenraedts uit Wesel alle zaken behartigen en door hun schadeloos gesteld 
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zullen worden. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

234 RAK  85 FOLIO:        107 DATUM:         06-11-1624 

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

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Kampen en speciaal om de 
aanspraken voort te zetten tegen Francke Dreesen, molenaar en Hartgert 
Andrijsen, schoenmaker inzake enige obligaties.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

235 RAK  85 FOLIO:        107 DATUM:         12-11-1624 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Burgwal 
   
 comparanten Dercksz, Henrickgen  Schuldenares Wed. Sijmon Jeltis 
  Steenberch, Johan Geertz Momber  
  Vene, Tymen Schuldeiser  
  Magnus, Oloff   Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan de voogden over de zoon van 

haar echtgenoot, Derck Sijmonsz, een bedrag van ƒ225 c.g. en ƒ105 g.g.; zij 
belooft in mei 1626 ƒ200 g.g. te betalen en in mei 1627 ƒ92 c.g. , iedere 
termijn met rente en zij draagt haar huis over aan Arent Wynoltz aan wie zij 
haar huis verkocht heeft in mei 1626. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

236 RAK  85 FOLIO:        107v DATUM:         12-11-1624 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed Huis en erf, zie akte 235 
   
 comparanten Decksz, Henrickgen Comparante Wed. Symen Jeltis 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
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  Steenberch, Johan Geertz Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart gerechtelijk te cederen aan Johan Geertz Steenberch 

een termijn van ƒ200 g.g. met rente betaalbaar in mei 1625 van haar 
verkochte huis aan Arent Wynoltz, zodat hij dit kan opeisen zoals zij zelf 
gedaan zou hebben.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

237 RAK  85 FOLIO:         107v DATUM:         23-11-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Jacht de Dolfijn 
   
 comparanten Spierlinck, Henrick Gerritz Volmachtgever  
  Sabe, Jaques Gevolmachtigde  
  Pareu, Berent  Gevolmachtigde Koopman Middelburg 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan twee personen om namens hem bij 

de bewindhebbers van de Oostindische Compagnie in Zeeland de ƒ103-11-8 
c.g. te vorderen die Carst Petersz uit Kampen nog tegoed heeft vanwege zijn 
dienst op het jacht de Dolfijn en verder al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

238 RAK  85 FOLIO:        108 DATUM:         02-12-1624 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Luichiensz, Hendrick Borg  
  Oude, Jan de Schuldeiser Kapitein - Zwartsluis 
  Heijmensz, Dries Schuldenaar  
  Gerrijts, Geertken Echtgenote  
  Arents, Heijmen Waarborg Zwartendijk 
     
 samenvatting Comparant heeft zich borg gesteld ten behoeve van kapitein Jan de Oude 

voor Dries Heijmensz voor alles waar hij recht op heeft en stelt daarvoor als 
onderpand zijn persoon en goederen. Voor deze borgtocht stelt Heijmen 
Arents zich garant. De echtgenote van schuldenaar belooft de borg en de 
waarborg schadeloos te zullen stellen door haar persoon en goederen 
eventueel te verpanden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 



87 

 

239 RAK 85 FOLIO:          108v DATUM:         07-12-1624 

 onderwerp Aflossing schuld 
   
 onroerend goed Huis en erf, zie akte 235 
   
 comparanten Dercksz, Henrickgen Comparante Wed. Symon Jeltis 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat wijlen haar echtgenoot als voogd over de dochter 

van Johan Gisen, Anneken Jansz, van het kinderbewijs onder zijn berusting 
nog niet betaald heeft ƒ50 g.g. met rente, samen ƒ62 g.g.; zij belooft dit aan 
de voogd over het pleegkind Francke Cornelis Cuiper te betalen van de 
termijn die zij ontvangt van de verkoop van haar huis in 1627.  
NB. in de kantlijn: op 01-05-1627 meldt het pleegkind Anneken Jansz van 
bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

240 RAK  85 FOLIO:         108v DATUM:         30-12-1624 

 onderwerp Afrekenen schuld 
   
 onroerend goed Schip 
   
 comparanten Bocho, Hessel Hermensz  Comparant Schipper 
  Jansz, Johan Helper c.s. 
  Clasz, Johan Idem Idem 
  Thonisz, Willem Idem Idem 
     
 samenvatting Comparant wordt aangesproken door drie personen, namens 23 personen in 

totaal, zowel uit Ens als uit Emmeloord, die hem gered hebben van het ijs 
tussen Blokzijl en Baarlo, waarbij hij zijn anker en roerhaak verloren had en 
waarbij zijn kabel was gebroken zodat hij in groot gevaar verkeerde en 
waarbij hij hen beloofd had te betalen  voor arbeidsloon een bedrag van ƒ89-
10 c.g. als hij uit Deventer kwam; hij moet nu eerst die mensen betalen 
voordat hij verder kan en stelt als onderpand zijn schip en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

241 RAK  85 FOLIO:         109 DATUM:        18-01-1625 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dercks, Henrickien Schuldenares Wed. Simon Jeltis 
  Hoff, J. Momber  
  Lambertsen, Henrick Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart te hebben gecedeerd aan Henrick Lambertsen een 

bedrag van ƒ150 g.g. met rente afkomstig van de tweede betalingstermijn 
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van haar huis verkocht aan Arent Winoltsen, betaalbaar in mei 1627 en 28, 
zodat dit bedrag door hem opeisbaar is.  

   
 bijzonderheden geen 
   

 

 

242 RAK  85 FOLIO:        109v DATUM:         03-02-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsen, Hermen Comparant  
  Petersen, Peter Voogd  
  Moeck, Peter Petersen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de goederen en erfenis 

ontvangen te hebben van zijn vader, waarvoor hij hen bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

243 RAK  85 FOLIO:        109v DATUM:         07-02-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Utterwijck, Henrick van Gevolmachtigde  
  Wees, jfr Theodora van Volmachtgeefster Wed. van 

1
) 

  Sael, mr Jan Jansen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgeefster, opdracht dd 12-07-1624, verstrekt comparant 

een volmacht aan mr Jan Jansen Sael om haar zaken waar te nemen in 
Kampen en om van Claes Crijnsen de ƒ21 g.g te vorderen die hij haar 
schuldig is en daarbij het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden 

1
) jkr Bathar van der Vecht 

   

 

 

244 RAK  85 FOLIO:        110 DATUM:         09-03-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirricks, Henrickien Volmachtgeefster Wed. Simon Jeltis 
  Hoff, J. Momber  
  Jansen, Jan Gevolmachtigde  
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 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Jan Jansen om, in der minne of 
gerechtelijk, haar uitstaande schulden in Overijssel te innen en speciaal om 
van Egbert Robertsen, poorter in Deventer, een bedrag van ƒ29-14 c.g. te 
vorderen wegens geleverde pannen en verder om al het nodige te doen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

245 RAK  85 FOLIO:         110v DATUM:         24-03-1625 

 onderwerp Afstand van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rusinck, Herman Gevolmachtigde  
  Schmit, Rutger Volmachtgever Zwager - Hardenberg 
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgever, dd 19-03-1625 te Hardenberg, verklaart 

comparant afstand te doen van de nalatenschap van Mette Lubbertz van 
Hardenberg, die berust bij Beatrix Petersz, ten behoeve van Anneke Rutgers 
van Groeningen, dochter van Rutger van Ommen, neef van de schoonvader 
van opdrachtgever, Rutger Schmit. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

246 RAK  85 FOLIO:         111 DATUM:        25-03-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Christophers, Hendrick Volmachtgever Ontvanger Vollenhove 
  Brandt, Gerhardt Gevolmachtigde Rechter Haaksbergen 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Gerhardt Brandt om, zowel binnen 

als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen in Delden of elders en daarbij 
het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

247 RAK  85 FOLIO:        111 DATUM:         29-04-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat, tussen jkr Johan van Ostrum en Hans Lambertz 
   
 comparanten Christiaens, Hans Schuldenaar  
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  Henricks, Geertgen Echtgenote  
  Doorenboekholt, Henrick  Schuldeiser  
  Forest, Arnold du Idem  
  Rooc, Thonnis de Idem  
     
 samenvatting Mede namens zijn echtgenote die in het kraambed ligt, verklaart comparant 

schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen van Andries du Forest een 
bedrag van ƒ525 g.g. als resterende kooppenningen van zijn huis, te betalen 
in termijnen: nu ƒ225 g.g. aan Henrick Doorenboekholt, in drie termijnen 
ƒ150 g.g. en jaarlijks met Pasen ƒ50 g.g. tegen 6 procent rente totdat alles is 
betaald en stelt als onderpand de overwaarde van het huis en zijn overige 
goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

248 RAK  85 FOLIO:        111v DATUM:         14-05-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evertz, Henrick Comparant  
  Pouwelsz, Hermen Voogd  
  Joesten, Derck  Stiefvader  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogd en van zijn stiefvader de goederen en 

een bedrag van ƒ28 c.g. ontvangen te hebben van zijn vader Evert Willemsz, 
waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

249 RAK  85 FOLIO:        112 DATUM:         05-05-1625 

 onderwerp Vestiging van een rente 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Vloeddijk 
   
 comparanten Gerrits, Henrick Comparant Echtpaar 
  Egberts, Mette Comparante  
  Hoochstraten, Henrick v. Schuldeiser Secretaris 
     
 samenvatting Comparanten verklaren een rente gevestigd te hebben op hun huis bij 

Henrick van Hoochstraten, groot ƒ7-14 g.g. per jaar en beloven dit af te 
lossen als de opdracht daartoe een vierendeel jaars van tevoren wordt 
aangekondigd. 

   
 bijzonderheden Geen 
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250 RAK  85 FOLIO:        112 DATUM:         16-05-1625 

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

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

251 RAK  85 FOLIO:        112v DATUM:         17-05-1625  

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrick Claesen Schuldenaar Echtpaar - eekmulder 
  Beernts, Anneken Schuldenares  
  Smit, Erents Gerritsen Schuldeiser Echtpaar 
  Willems, Trijnken Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Erents Gerritsen Smit en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ200 c.g. wegens verdiend loon en schuld en 
beloven met Pasen 1626 ƒ100 c.g. te betalen en een jaar later weer ƒ100 c.g., 
alles tegen 6 procent en stellen als onderpand hun persoon en goederen. 
NB. in de kantlijn: op 02-02-1649 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

252 RAK  85 FOLIO:        113 DATUM:         19-05-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Hermen Schuldenaar Echtpaar 
  Jansz, Geertgen Schuldenares  
  Sarisz, Johan Schuldeiser Echtpaar 
  Jansz, Catharina Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johan Sarisz en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ890-85 c.g. dat zij beloven te betalen heden 
over een jaar, waarvoor zij als onderpand stellen een rentebrief dd 14-05-
1613 groot ƒ1050 c.g. gevestigd op de stad Hoorn, aan hen ter hand gesteld 
en hun verdere goederen. 
NB. in de kantlijn: op 20-05-1625 meldt Aeltgen Berents, echtgenote van 
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Derck Benijer, dat haar zoon Hermen Willemsz en echtgenote de rentebrief 
niet hebben overhandigd omdat zij deze verhypothekeerd hebben.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

253 RAK  85 FOLIO:         113v DATUM:         25-05-1625 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evertz, Helmich Comparant  
  Steyne, Evert Vader  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn vader de goederen en erfenis van zijn moeder 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

254 RAK  85 FOLIO:         113v DATUM:         27-05-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. Twee mud gezaai  
       Oosterwolde, tussen Gerrit Boer en Gerrit Kunsterman 
  2.  Zeven gresen hooiland  
       Oosterwolde, tussen jkr Erent Witte en jkr Cools 
   
 comparanten Aersen, Heijmen Wdn. van Jutte Aerts Vader 
  Geersen, Jan Voogd  
  Roelofsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige  kinderen Aert, Truden, Aert, 

Gretha en Tijman Heijmensen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd 
de helft van diverse stukken land, ieder kind 50 daalders en de zoons een 
kalf of 15 daalders daarvoor in de plaats, de dochters een bed met 
toebehoren en gekleed zoals het hoort; verder de opbrengst van moeders 
kleren en 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 en stelt als onderpand de andere 
helft van genoemde stukken land en zijn overige goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

255 RAK  85 FOLIO:        114v DATUM:         31-05-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Andries, Hermtgen Comparante  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Jansz, Peter Voogd  
  Conraedus, Johannes Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

256 RAK  85 FOLIO:        114v DATUM:         21-06-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pouwelsz, Herman Schuldenaar Wachtmeester 
  Evertz, Willem Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant, caverend voor zijn echtgenote, verklaart schuldig te zijn aan 

Willem Evertz een bedrag van ƒ100 g.g. en belooft dit te betalen tegen 6 
procent rente in mei 1626, waarvoor hij als onderpand stelt zijn persoon en 
goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

257 RAK  85 FOLIO:        115 DATUM:         22-06-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Hoeve, Hendrick van der Volmachtgever Toe de Hoeve 
  Ittersum, jkr Hermen van Gevolmachtigde Vaandrig  -  Zwager 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zwager jkr Hermen van Ittersum 

om namens hem, in der minne of gerechtelijk, uitstaande pachten, renten en 
schulden te vorderen en zijn zaken waar te nemen en geeft hem de vrije 
hand om daarbij te handelen zoals comparant zelf gedaan zou hebben, 
indien aanwezig, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
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258 RAK  85 FOLIO:         115v DATUM:         19-08-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wessels, Hermen Comparant Echtpaar 
  Geerts, Stijntgen Comparante  
  Jochemsz, Pouwel Erfgenaam  
  Tonnijsz, Griete Erfgename  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van Pouwel Jochemsz en zijn zuster Griete Tonnijsz 

het bedrag van ƒ250 c.g. met rente ontvangen te hebben, waarop zij volgens 
testament van Willemken Kloppenborch dd 16-10-1617 recht hebben, 
waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring. Niemand kan verder 
aanspraak maken op deze som geld. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

259 RAK  85 FOLIO:         115v DATUM:          01-09-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vriese, Haije Volmachtgever Sergeant v. Ohmkees 
  Sael, mr Johan Jansz Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansz Sael om, in der 

minne of gerechtelijk, al zijn zaken waar te nemen in Kampen en speciaal die 
tegen Femme Gerritz, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

260 RAK  85 FOLIO:          116 DATUM:         03-10-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Eekmolen 
  Kampen, buiten de Hagenpoort 
   
 comparanten Claesen, Hendrik Schuldenaar Echtpaar - eekmulder 
  Berentsz, Anneken Schuldenares  
  Bisschop, Derck Engbertsen Schuldeiser Echtpaar 
  Jans, Sara Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Derck Engbertsen Bisschop en 

diens echtgenote een bedrag van ƒ200 c.g. waarvan de ƒ12 c.g. rente 
jaarlijks met St. Jan betaald moeten worden, vanaf 1626 en waarvan de 
aflossing een half jaar van tevoren moet worden aangekondigd; als speciaal 
onderpand stellen zij hun eekmolen en hun  overige goederen. 
NB. in de kantlijn: op 29-08-1626 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
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bovenstaande. 
   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

261 RAK  85 FOLIO:        116 DATUM:         03-10-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Hendrick Comparant  
  Willemsz, Marriken Comparante En Stijntken Willemsz 
  Keijlewer, Plechelmo Momber Secretaris 
  Coert, Jan Comparant  
  Willemsz, Jaques Comparant  
  Godtsden, Jacob Hendr. Voogd  
  Meusen, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van David Eicken, minderjarige zoon van Eicken 

Hillebrant, verklaren van diens voogden de goederen en erfenis van David 
ontvangen te hebben, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

262 RAK  85 FOLIO:         116v DATUM:         11-10-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsen, Hermen Comparant  
  Herms, Esken Moeder  
  Hermsz, Gijsbert Voogd  
  Joosten, Peter Voogd Overleden 
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn moeder de goederen en erfenis van zijn vader 

ontvangen te hebben, mede hetgeen bij de huwelijkse voorwaarden was 
beloofd, waarvoor hij haar bedankt met belofte van vrijwaring. De voogden 
worden van hun taak ontheven. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

263 RAK  85 FOLIO:        117 DATUM:         25-10-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Speldenmakerssteeg  
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 comparanten Herms, Hermgen Wed. van Goert Tonijs Moeder 
  Tonijsen, Egbert Voogd  
  Petersen, Pouwel  Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Aelken Goerts als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ200 c.g. die belegd zullen worden 
en een bed met toebehoren en belooft haar lezen en schrijven te laten leren 
en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden 
zijn. Zij heeft het vruchtgebruik en stelt als onderpand haar huis, nog 
bezwaard met ƒ200 g.g. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

264 RAK  85 FOLIO:        117 DATUM:         26-10-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Een stuk hooiland 
  Voorst, in het Gietholsche Bos 
   
 comparanten Janszen, Hermen Volmachtgever  
  Jansz, Marriken Gevolmachtigde Echtgenote 
  Brantzen, Jan Janszen Begunstigde (Schoon)broer 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote om aan hun 

(schoon)broer een stuk hooiland over te dragen, geërfd van hun ouders, Jan 
Brantzen en Geertgen en daarbij alle formaliteiten te vervullen zoals 
comparant gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

265 RAK  85 FOLIO:          117v DATUM:        28-10-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Bleek  
  IJsselmuiden, achter de Schans 
   
 comparanten Campherbeke, Hendrick Volmachtgever Senior  -  en echtgenote 
  Sael, mr Jan Gevolmachtigde  
  Donckel, Coert Schoonzoon  Overleden 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Jan Sael om voor het gerecht van 

IJsselmuiden te verschijnen en daar Derck Hendricksen Snell te bedanken 
voor de jaarlijkse rentebetaling van ƒ2 g.g. van wijlen Coert Donckel, 
comparants schoonzoon, gevestigd op het land van Derck Snell en hij meldt 
nu afstand van zijn rechten te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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266 RAK  85 FOLIO:        118 DATUM:         02-11-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Eekmolen 
   
 comparanten Claesen, Hendrick Schuldenaar Eekmulder 
  Dongen, jkr Diderick van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant, caverende voor zijn zieke echtgenote, verklaart schuldig te zijn 

aan Diderick van Dongen een bedrag van ƒ229 c.g. dat hij belooft te betalen 
zodra zijn molen is verkocht, waarvoor hij al zijn goederen als onderpand 
stelt. 
NB. in de kantlijn: op 04-05-1627 is schuldeiser van bovenstaande voldaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

267 RAK  85 FOLIO:        118 DATUM:         02-11-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mertensz, Henrick Schuldenaar Echtpaar 
  Claes, Jutte Schuldenares  
  Bolt, Albert Schuldeiser Echtpaar 
  Jans, Greetken Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Albert Bolt en diens echtgenote 

een bedrag van ƒ28 g.g. wegens landpacht, dat zij beloven te betalen met 
Vastenavond, uiterlijk met Pasen 1626 waarvoor zij hun persoon en 
goederen als onderpand stellen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

268 RAK  85 FOLIO:        118v DATUM:         05-11-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Vloeddijk 
   
 comparanten Gerritsen, Henrick Schuldenaar  
  Hagedoorn, Dirrick Schuldeiser  
  Dirricksen, Alert Schuldeiser  
  Huijs, Francoys Schuldeiser Echtg. Mechtelt Reutgers 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen van 

Reutger Jacobs en Francoys Huijs en echtgenote een bedrag van ƒ62½ g.g. 
wegens de aankoop van een huis; hij belooft te betalen op Pasen 1626,  
waarvoor het huis en zijn overige goederen onderpand zijn. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

269 RAK  85 FOLIO:        119 DATUM:         07-11-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roelofsen, Henrick Gevolmachtigde  
  Henricks, Gerbrant Volmachtgeefster Echtgenote  
  Jansen, Willem Voogd  
  Assche, Egbert Voogd  
     
 samenvatting Namens zijn echtgenote, verklaart comparant van de gewezen voogden over 

haar kind bij wijlen Jan Lasman, ontvangen te hebben een bedrag van ƒ25 
g.g. als kinderbewijs, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Naam volmachtgeefster is waarschijnlijk: Gerbrecht. 
   

 

 

270 RAK  85 FOLIO:         119 DATUM:        01-12-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksen, Hermen Wdn. van Lamme Roelofs Vader 
  Rolofsen, Lambert Voogd  
  Brandt, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrick, Mechtelt, Jan 

en Berent Hermsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind 
ƒ200 c.g. , te vererven voor de helft op de vader en voor de andere helft op 
de kinderen 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 
   

 

 

271 RAK  85 FOLIO:        119v DATUM:         07-12-1625 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lamberts, Herman Borg  
  Hoochstraten, Henrick v. Schuldeiser Secretaris 
  Herms, Peter Schuldenaar  
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 samenvatting Comparant verklaart ten behoeve van Henrick van Hoochstraten zich borg te 
hebben gesteld voor zijn, comparants?, zwager Peter Herms voor een 
bedrag van 106 daalders volgens obligatie dd 30-07-1620, betaalbaar met 
Jacobi 1626 met een jaar rente en dit als zijn eigens schuld te beschouwen; 
hij belooft verder de som van ƒ22½ vanaf Jacobi l.l. te betalen, waarvoor zijn 
persoon en goederen onderpand zijn.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

272 RAK 85 FOLIO:           120  DATUM:          07-12-1625  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Evertsen, Henrick Volmachtgever Echtpaar 
  Harmsen, Henrickien Volmachtgeefster  
  Roelofsen, Arent Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Arent Roelofsen om voor het 

gerecht van Zwolle en van Gelderland hun testament dd 07-12-1625 te 
Kampen gepasseerd, te tonen en te laten valideren omdat hun goederen 
daar liggen en verder het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

273 RAK  85 FOLIO:         120v DATUM:         12-12-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Molen 
   
 comparanten Claessen, Henrick Schuldenaar  
  Dongen, Diderick van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Diderick van Dongen een bedrag 

van ƒ229 c.g. wegens gekochte steen en cedeert hem als betaling het 
bedrag dat hij met Pasen a.s. van Reijner en Louwe Jansen tegoed heeft 
vanwege zijn verkochte molen; de heren Jansen gaan hiermee akkoord. 
NB. in de kantlijn: op 10-05-1626 meldt Gerrit van Dongen van Louwe 
Jansen het bedrag te hebben ontvangen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

274 RAK  85 FOLIO:         121 DATUM:         13-12-1625 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eyckelboom, Henrick Volmachtgever  
  Eyckelboom, Johan Volmachtgever Junior 
  Henricksz, Willem Gevolmachtigde Wijnkoper A’dam 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken ieder een volmacht aan Willem Henricksz om van 

Jonas Witzes betaling te eisen van een scheepsvracht, waarvan de  
bescheiden bij gevolmachtigde berusten en al het nodige te doen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

275 RAK  85 FOLIO:        121 DATUM:         01-12-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Stal 
  Kampen, Breedestraat, tussen Gerrijt Jaspers en Grieteien Claesz 
   
 comparanten Martensen, Hendrick Schuldenaar Echtpaar 
  Claesz, Jutte Schuldenares  
  Stege, Jan ter Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan ter Stege, een bedrag van 

ƒ130 c.g. waarvoor reeds beslag is gelegd en beloven dit te betalen met 
Pasen a.s. zonder rente. Als onderpand stellen zij hun stal, die nog 
bezwaard is met ƒ3 g.g. per jaar en verder hun overige goederen. Mochten 
zij in gebreke blijven, dan mag schuldeiser de stal verkopen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

276 RAK  85 FOLIO:         121v DATUM:         24-01-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Henrick Volmachtgever  
  Harmsen, Roeloff Gevolmachtigde Procureur  Hasselt 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Roeloff Harmsen om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn uitstaande schulden in Hasselt te innen en te handelen 
zoals hij zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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277 RAK  85 FOLIO:        122 DATUM:         03-02-1626 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Eekmolen 
   
 comparanten Claesen, Henrick Schuldenaar Echtpaar 
  Berents, Anneken Schuldenares  
  Dirricksz, Roeloff Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Roeloff Dirricksen een bedrag 

van ƒ405 c.g. wegens de aanschaf van een eekmolen, waarvoor zij hem 
cederen het bedrag van Reijner en Louwe Jansen dat zij met Pasen 1626 van 
hen ontvangen. 
NB. in de kantlijn: op 20-04-1626 meldt schuldeiser van Reijner Jansen het 
geld te hebben ontvangen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

278 RAK  85 FOLIO:        122 DATUM:         08-02-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rutgersz, Henrick Wdn. van Trijne Dercksz Vader 
  Henricksz, Gerrit Voogd  
  Dercksz, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Janneken, Rutger, 

Derckgen en Henrickgen Henricksz als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd samen ƒ132 c.g. en belooft hen te verzorgen en te doen wat 
een goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

279 RAK  85 FOLIO:        122v DATUM:         14-02-1626 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, op het Haatland 
   
 comparanten Lubberts, Henrick  -  jr Schuldenaar Haaltland 
  Jansen, Albert Schuldeiser  
  Veesman, Willem Dirricksen Schuldeiser  
  Raedemaecker, Henrick Alb. Schuldeiser  
  Bolt, Albert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant, mede caverende voor zijn huisvrouw die in het kraambed ligt, 

verklaart schuldig te zijn aan drie personen een bedrag van ƒ310-4 c.g. 
afkomstig van een lening en betaling van landpacht aan de kamer van 
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Hardenberg en verder is hij schuldig aan Albert Bolt ƒ37 c.g. wegens 
landpacht, aan de voogden over de kinderen van Evert Soijnen ƒ21 c.g. 
wegens verdiend loon. Hij belooft dit alles te betalen met Pasen 1626, 
waarvoor hij zijn woonhuis als onderpand stelt en zijn overige goederen. 
NB. in de kantlijn: op 13-10-1628 melden de drie eerstgenoemde 
schuldeisers van bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

280 RAK  85 FOLIO:        123 DATUM:         04-03-1626 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Eekmolen 
   
 comparanten Claszes, Henrick Schuldenaar Echtpaar 
  Berentz, Anna Schuldenares  
  Hermensz, Willem Schuldeiser Echtpaar -timmerman 
  Lucas, Willemtgen Schuldeisers  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem Henricksz en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ200 c.g. voor geleverd houtwerk voor hun 
eekmolen en beloven te betalen in termijnen: ƒ100 c.g. met Pasen a.s. en de 
resterende c.g. met Pasen 1627 tegen 5 procent rente, waarvoor hij de 
eerste en tweede termijn van zijn verkochte eekmolen aan Reijner en Louwe 
Jansz cedeert.  
NB. in de kantlijn: op 04-05-1627 meldt Johan Hermensz van bovenstaande 
te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

281 RAK  85 FOLIO:        123v DATUM:         04-03-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Otsen, Hermen Volmachtgever  
  Gerrijts, Otien Gevolmachtigde Echtgenote 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote om voor het gerecht 

van Epe, inzake het arrest van Gerrijt Jansen ten Holte op hen gedaan, te 
verschijnen, borgen aan te stellen en verder al het nodige te doen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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282 RAK  85 FOLIO:        123v DATUM:        10-03-1626 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Boeijer 
   
 comparanten Franschen, Henrick Comparant  
  Lodewick, Anthonij Koper Zeilenmaker 
  Backer, Gerrit Borg  
  Uttert, Jan van Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Anthonij Lodewick een boeijer 

met toebehoren, waarvoor Gerrit Backer en Jan van Uttert beloven het schip 
te vrijwaren in alle havens en op alle wateren van alle aanspraken en stellen 
daarvoor ten onderpand hun persoon en goederen. Comparant belooft de 
borgen schadeloos te zullen stellen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

283 RAK  85 FOLIO:        124 DATUM:         16-03-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lambertsz, Henrickgen Wed. van Jan Asse Moeder 
  Sanders, Asken Voogd  
  Clasen, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hermgen, Aelken en 

Sander Jansen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ9 c.g. en 
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat 
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

284 RAK  85 FOLIO:        124v DATUM:         18-04-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reiners, Henrick Wdn. van Merrigen Stevens Vader 
  Stevensen, David Voogd  
  Simonsen, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Trijnken en Anneken 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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285 RAK  85 FOLIO:        124v DATUM:         24-04-1626 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Eekmolen 
  Kampen, Bolwerk 
   
 comparanten Clasz, Henrick Schuldenaar Echtpaar 
  Berentz, Anna Schuldenares  
  Coster, Henrick Clasz Schuldeiser Raalte 
  Meusen, Johan Schuldeiser Wijhe 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Henrick Clasz Coster en Johan 

Meusen een bedrag van ƒ350 c.g., waarvoor reeds beslag is gelegd en nog 
ƒ12 c.g., samen ƒ362 c.g., zij beloven dit te betalen door aan hen te cederen 
de nog niet betaalde kooppennigen van hun eekmolen, gekocht door Reiner 
en Louwe  Jansen, betaalbaar met Pasen 1627 met zes procent rente, 
waarvoor zij als onderpand stellen de onbetaalde termijnen van de molen en 
hun overige goederen. 
NB. in de kantlijn: op 09-04-1627 melden schuldeisers te ijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

286 RAK  85 FOLIO:         125 DATUM:          16-06-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egbertsz, Hendrick Volmachtgever Epe 
  Vette, mr Petus Gevolmachtigde Procureur  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen, vooral die tegen Lubbert Gijsberts en 
daarbij te handelen zoals comparant gedaan zou hebben, indien aanwezig, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

287 RAK  85 FOLIO:         125v DATUM:         19-06-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Voorn, Henrick Volmachtgever  
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  Reintkens, Timen Gevolmachtigde Vollenhove 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Timen Reintkens om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Vollenhove en elders en daarbij te 
handelen zoals comparant gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 126 t/m 129v zijn blanco. 

288 RAK  85 FOLIO:        130 DATUM:         02-01-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sticker, Johan  Volmachtgever  
  Wilsem, d. Thymen van Voogd Over kinderen van 

1
) 

  Wolffs, Rijckman Gevolmachtigde IUL 
  Wynacker, Joris Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Rijckman Wolffs en Joris 

Wynacker om, in der minne of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen in het 
land van Vollenhove of elders en autoriseren hen als procurator ad lites om 
alles te doen wat nodig is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) Goert van Luijnenburch; mede namens de erven Otto Stycker 

   

 

 

289 RAK  85 FOLIO:        130v DATUM:        09-01-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen,  
   
 comparanten Jansz, Johan Wdn. van Geesgen Martensz Vader 
  Gerritz, mr Albart Voogd Chirurgijn 
  Stockman, Hubert  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Marten Jansz en zijn 

schoondochter Anneken Arentz als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd samen ƒ100 g.g. en belooft hen te verzorgen en een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goede vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik en stelt als 
onderpand de overwaarde van zijn woonhuis en overige goederen. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld inde akte. 
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290 RAK  85 FOLIO:         130v DATUM:         13-02-1624 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Jacob Schuldenaar  
  Goykens, Goert Schuldeiser Echtpaar 
  Cornelis, Marrigen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant, mede namens zijn vader, verklaart schuldig te zijn aan Goert 

Goykens en echtgenote een bedrag van ƒ212 g.g. ten behoeve van zijn 
vader Jacob Jacobsz gebruikt en belooft dit terug te betalen heden over een 
jaar, waarvoor hij als onderpand stelt zijn persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

291 RAK  85 FOLIO:       131 DATUM:         18-02-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
    
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Jacob Wdn. van Janneken Henricksz Vader 
  Witz, Hans Voogd  
  Wychersz, Albart Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Marrigen, Peter en Jan 

Jacobsz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind een pond 
groot 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 
   

 

 

292 RAK  85 FOLIO:        131v DATUM:         18-03-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Brunnepe 
   
 comparanten Melchiorsz, Johan Volmachtgever Echtpaar 
  Jansz, Lubbe Volmachtgeefster  
  Sael, mr Johan Jansz Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan mr Johan Jansz Sael om 

namens hen, als erfgenamen van Johan Hoevinck voor het gerecht van 
Kampen te verschijnen en daar een bedrag te transporteren aan Gerrit 
Jansz, afkomstig van comparantes aandeel in een huis dat zij geërfd 
hebben. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

293 RAK  85 FOLIO:         131v DATUM:         23-03-1624 

 onderwerp Transport van goederen 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Vloeddijk 
   
 comparanten Jacobsz, Johan Comparant  
  Cornelisz, Johan Comparant  
  Jansz, Johan Tussenpersoon Echtpaar 
  Geertz, Altgen Echtgenote  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat, hoewel Johan Jansz en Altgen Geertz voor 

Derck Frericksz en Stijntgen Geertz een huis verkocht hebben en het geld 
aan hen hebben overgedragen, waarvoor zij, comparanten borg hebben 
gestaan, dat Johan Jansz nu nog volgens stadsrecht verplicht is het 
transport te doen, onder verband van zijn persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

294 RAK  85 FOLIO:        132 DATUM:          25-03-1624 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentz, Geertgen Comparante  
  Willemsz, Johan Echtgenoot  
  Moeck, Peter Voogd  
  Alartz, Rutger Voogd  
  Hartsuicker, Alvart Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen van haar 

ouders ontvangen te hebben, waarvoor zij hen bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

295 RAK  85 FOLIO:         132 DATUM:         01-04-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coopsen, Johan Wdn. van Anna Egbertz Vader 
  Jansz, Thonis Voogd  
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  Hermensz, Lucas Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Johan Coopsz 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 
   

 

 

296 RAK  85 FOLIO:        132v DATUM:         02-04-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evertsen, Jan Wdn. van Albertken Jacobsz Vader 
  Evertse, Evert Voogd  
  Petersen, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Anna, Heijlken en Tijs 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ80 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

297 RAK  85 FOLIO:         133 DATUM:         15-04-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Johan Wdn. Remmerich Louwers Vader 
  Geertz, Louwert Voogd  
  Jansz, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willem en Juine Jansz 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een bedrag van ƒ100 c.g.,  
de dochter een bed met toebehoren en de opbrengst van moeders kleren 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 
   

 

 

298 RAK  85 FOLIO:         133 DATUM:        23-04-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Foppen, Jan Wdn. van Evertken Jans Vader 
  Dirricksen, Dirrick Voogd  
  Foppen, Clemens Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Roeloff en Meense 

Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk een pond groot, de 
dochter moeders kleren en de zoon ƒ22 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 
   

 

 

299 RAK  85 FOLIO:        133v DATUM:        25-04-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en hof 
  Hengelo, tussen de oude molen en Egbert Jansen 
   
 comparanten Arentsen, Jan Volmachtgever Echtpaar 
  Jans, Geertken Volmachtgeefster  
  Johan, Horst  Gevolmachtigde Delden 
  Seyger, Gerrijt ten Gevolmachtigde Idem 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun zwagers in Delden om voor 

het gerecht van Delden over te dragen aan Geertenberch Eloe, echtgenoot 
van Janneken Henricks, een huis en hof en daarbij alle formaliteiten te 
verrichten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

300 RAK  85 FOLIO:        134 DATUM:         30-04-1624 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Brunnepe, St. Nicolaasdijk, tussen Peter Cijp en Goosen ter Wilde 
   
 comparanten Jacobsen, Jan Schuldenaar Echtpaar 
  Hermes, Mettken Schuldenares  
  Leuse, Jacob Willemsen Schuldeiser Echtpaar 
  Gerrijts, Gerken Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn Jacob Willemsen Leuse en 

echtgenote een bedrag van ƒ370 c.g. wegens de aanschaf van een 
karveelschip met toebehoren en belooft alles te betalen in termijnen, onder 
verband van zijn huis, te weten in mei 1625 honderd daalder en de rest in 
mei 1627, waarvoor het schip onderpand is en zijn overige goederen en 
schuldeiser belooft het schip te vrijwaren van aanspraken in alle havens. 
NB. in de kantlijn: op 06-02-1625 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
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bovenstaande. 
   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

301 RAK  85 FOLIO:        135 DATUM:        07-05-1624  

 onderwerp Uitkering kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Johan Comparant Vader 
  Johans, Neeltgen Dochter Overleden 
  Hermensz, Johan Schoonzoon  
     
 samenvatting Comparant verklaart hierbij goed te vinden dat zijn schoonzoon Johan 

Hermensz het kinderbewijs van zijn schoonmoeder, dat voor zijn vrouw 
bestemd was, ontvangt voor de weeskamer, ten behoeve van de kinderen 
belegd en te versterven van het ene kind op het andere.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

302 RAK  85 FOLIO:        135 DATUM:        07-05-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t.  
   
 comparanten Berentsen, Jan Wdn. van Trijne Jaspers Vader 
  Arentsen, Abramh Voogd  
  Hoven, Jan van der Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Trijne en Henrickijen 

Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk kind twee pond groot 
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 
   

 

 

303 RAK  85 FOLIO:         135v DATUM:         08-05-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Luevens, Joris  Gevolmachtigde Haamstede  
  Mostert, Daniel  Volmachtgever Curator 
  Halewijn, Marten van Idem Idem 
  Martens, Daniel Idem Idem 
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  Sael, mr Johan Jansz Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, gevolmachtigd dd 14-04-1622 in Amsterdam door de curatoren 

over de desolate boedel van Anthoni van der Heele en Cie,  verstrekt op zijn 
beurt een volmacht aan mr Johan Jansz Sael om, in der minne of 
gerechtelijk, alle zaken waar te nemen voor het gerecht van deze stad inzake 
genoemde boedel. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

304 RAK  85 FOLIO:        135v DATUM:         11-05-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stuivesant, Jacob Jansz Wdn. Trijntgen Remmeltz Vader 
  Smitgen, Albart Voogd  
  Willemsz, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrickgen en 

Geertgen Jacobsz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ50 
c.g. en de opbrengst van moeders kleren en belooft hen lezen, schrijven en 
een handwerk te laten leren en te doen wat een goede vader betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 26-11-1624 meldt comparant van de voogden ƒ120 c.g. 
te hebben ontvangen van de kleren ten behoeve van zijn kinderen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

305 RAK 85 FOLIO:         136 DATUM:         10-05-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Saabe, Jaques Volmachtgever Echtpaar 
  Alberts, Roeloffken Volmachtgeefster  
  Struck, Jan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Jan Struck om namens hen hun 

zaken waar te nemen voor het drostgerecht van Drenthe of de vierentwintig 
tegen Jan Stellinck of anderen en geven hem de macht alle taken te 
verrichten en daarvan verantwoording af te leggen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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306 RAK  85 FOLIO:        136v DATUM:         18-05-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Gerrijtsen, Jan Wdn. van Ragel de Rompre Vader 
  Clasens, Lucas Voogd  
  Rompre, Daniel de Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerrijt en Magdalena  

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ200 c.g. en de dochter nog 
een bed met toebehoren en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te 
laten leren en te doen wat een goede vader verschuldigd is, waarmee de 
voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik en stelt als onderpand de 
overwaarde van zijn woonhuis en overige goederen. 
NB. in de kantlijn: op 13-11-1638 heeft Clamer Huijser wegens afscheid van 
Lucas Clasens het voogdijschap overgenomen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

307 RAK  85 FOLIO:         137 DATUM:         25-05-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, bij de Waag 
   
 comparanten Folceris, Joannes  Volmachtgever Predikant - echtpaar 
  Steenberch, Anneken Volmachtgeefster  
  Steenberch, Tonijs Roeloffs Gevolmachtigde (Schoon)broer 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun (schoon)broer Tonijs 

Roeloffs Steenberch om voor het gerecht van Kampen hun aandeel in een 
huis te transporteren aan Goosen Henricksen, korvenmaker en daarbij al het 
nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

308 RAK  85 FOLIO:         137 DATUM:         25-05-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Glauwe, Jacob Volmachtgever  
  Henricksen, Christoffel Volmachtgever  
  Leeuwen, Jheman Gevolmachtigde Procureur Zwolle 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van wijlen Roeloff van Twickel, 

scholtes van Kampen, verstrekken een volmacht aan Jheman Leeuwen om, 
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in der minne of gerechtelijk, de uitstaande schulden in Zwolle te innen en 
daarbij het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

309 RAK  85 FOLIO:         137v DATUM:         25-05-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Heberinck, Jacob Volmachtgever Zutphen 
  Sael, mr Jan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Jan Sael om, zowel binnen als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

310 RAK  85 FOLIO:         138 DATUM:         04-06-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Brouerus, d. Joannes Volmachtgever IUDr -  echtpaar 
  Martens, jfr Henrickgen  Volmachtgeefster  
  Wolffs, Rijckman Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Rijckman Wolffs om namens 

hen voor het gerecht van Zwolle, Hasselt en elders, waar hun goederen 
liggen, te verschijnen en daar hun testament heden in Kampen gepasseerd 
te tonen en te laten valideren.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

311 RAK  85 FOLIO:        138 DATUM:         04-06-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Steenberch, Johan Geertz Curator  
  Frericks, Derck Curator  
  Smit, Hans Curator  
  Sael, mr Johan Jansz Gevolmachtigde  
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 samenvatting Comparanten, curatoren over de desolate boedel van Willem Jansz, 
verstrekken een volmacht aan mr Johan Jansz Sael om de zaken van de 
boedel waar te nemen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

312 RAK  85 FOLIO:         138v DATUM:         08-06-1624 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egberti, d. Joannes  Schuldenaar Conrector Lat. School 
  Bertens, Jan Schuldenaar  
  Brouerus, Joannes Schuldeiser IUDr 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Joannes Brouerus een bedrag 

van ƒ400 c.g. afkomstig van een erfenis van Flijps Michgielsen vervallen aan 
Jan Michgielsen, Sara Cuberts als moeder van Flijps Petersen en aan Abram 
de Bus en beloven dit terug te betalen heden over acht dagen, waarvoor zij 
als onderpand stellen hun persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

313 RAK  85 FOLIO:        139 DATUM:         08-06-1624 

 onderwerp Borgtocht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meinersen, Jan Borg  
  Kesterinck, Christina Schoonzuster Wed. Willem Jansen 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat zijn schoonzuster Christina Kesterinck van de 

crediteuren van het sterfhuis toestemming heeft gekregen om naar 
Nordhorn te vertrekken om bij haar ouders te bevallen en na acht weken 
geacht wordt terug te komen en dat hij zich voor haar borg heeft gesteld; 
mocht de weduwe in die tussentijd overlijden dan geldt de borgtocht niet 
meer en zijn de persoon en goederen van de erfgenamen onderpand. 
NB. in de kantlijn: op 22-08-1624 heeft comparant zijn borgtocht ingeleverd 
en is door de curatoren daarvan ontslagen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

314 RAK  85 FOLIO:        139v DATUM:         08-06-1624 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Michgielsen, Jan Volmachtgever  
  Cubberts, Sara Volmachtgeefster Voogdes 
  Bus, Abramh de   Volmachtgever  
  Brouerius, Joannes Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten, van wie  één natuurlijke voogd is over haar zoon Flijps 

Petersen, verstrekken een volmacht aan Joannes Brouerius om, in der 
minne of gerechtelijk, hun zaken voor het gerecht van Kampen waar te 
nemen en van Joannes Egberti, conrector van de Latijnse School en van 
Jan Bertens de ƒ400 c.g. te ontvangen waarvan heden een schuldbekentenis 
is gepasseerd en verder te handelen zoals comparanten  zelf zouden doen, 
indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

315 RAK  85 FOLIO:        139v DATUM:         14-06-1624 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Buijterdijck, Johan Schuldenaar  
  Voorn, jkr Henrick Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan jkr Henrick Voorn een bedrag van 

honderd daalders met vier jaar verlopen rente, durante iudicio. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

316 RAK  85 FOLIO:        140  DATUM:         19-06-1624 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Schepensteeg en Warmoesmarkt 
   
 comparanten Jurriens, Janneke Schuldenares Wed. Hermen Coertzens 
  Hermensz, Jurrien Momber Zoon – mede namens 

1
) 

  Muller, Adolff Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante en haar zoon verklaren schuldig te zijn aan Adolff Muller een 

bedrag van ƒ106 g.g. en beloven dit te betalen op 01-05-1625, waarvoor zij 
als onderpand stellen hun huis en overige goederen.  

   
 bijzonderheden 

1
) broers en zusters 

   

 

 



116 

 

317 RAK  85 FOLIO:        140 DATUM:         21-06-1624 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Michielsz, Johan Comparant c.s. 
  Brouwens, Johannes  Gevolmachtigde IUDr  - mede namens 

1
) 

     
 samenvatting Comparant, als erfgenaam van Philips Michielsz en de gevolmachtigde 

verklaren van Johannes Egberti en Jan Bertens, als mede-erfgenamen van 
Philips Michielsz en Janneke Stets, hun tante, de erfenis van Philips 
Michielsz ontvangen te hebben en de roerende/onroerende goederen; de 
erven krijgen het recht om de goederen te verkopen, zoals zij zelf wensen. 

   
 bijzonderheden 

1
) de weduwe Sara Cobbertz, vroedvrouw  

   

 

 

318 RAK  85 FOLIO:       140v DATUM:         21-06-1624 

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

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

 

 

319 RAK  85 FOLIO:        141 DATUM:         24-06-1624 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mentijnck, Johan Comparant Echtpaar 
  Goykens, Anneken Comparante  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij overdragen aan Hille Dercks een bedrag van 

ƒ50 g.g. met rente afkomstig van Peter Lefebvre en echtgenote Henrickgen 
Berents, aflosbaar op 01-07-1625 volgens een bekentenis uit 1616, die zij nu 
kunnen opeisen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

320 RAK  85 FOLIO:         141 DATUM:         25-06-1624 
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 onderwerp Afrekening van schuld 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Hermensz, Johan Comparant Meppel 
  Gisbertz, Rudrick  Schuldeiser  Zwartsluis 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Rudrick Gisbertz hem heeft aangehouden voor een 

schuld van ƒ45 c.g. en dat hij, comparant, met zijn potschip liggend aan de 
kade, van plan is naar Deventer te varen en dat hij hem belooft dat als hij 
weer voor de brug ligt, niet weg zal varen voordat hij het bedrag betaald 
heeft, waarvoor hij als onderpand stelt zijn potschip  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

321 RAK  85 FOLIO:        141v DATUM:         25-06-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelisz, Johan Volmachtgever Schipper Kuinre 
  Sael, mr Johan Jansz Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansz Sael om zijn zaken 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

322 RAK  85 FOLIO:         141v DATUM:         02-07-1624 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Henricksz, Johan Erfgenaam Broers 
  Henricksz, Willem Idem  
  Henricksz, Geertgen Erfgename Zusters 
  Henricksz, Weyntgen Idem  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Henricksz, Cornelis Erfgenaam Echtg. Derckgen Henricksz 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van hun moeder Jannegen Lambertz, verklaren 

de goederen volgens testament dd januari 1619, ontvangen te hebben, 
waarvoor zij elkaar bedanken en uitspreken dat zij geen aanspraken meer op 
elkaar hebben.  

   
 bijzonderheden Geen 
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323 RAK  85 FOLIO:        142 DATUM:         09-07-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aelts, Jacobken Wed. van Henrick Altsen Moeder 
  Dirricksen, Jan Voogd  
  Aerts, Luchgen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige  dochter vijftig daalders te 

hebben gereserveerd en een bed met toebehoren en belooft haar lezen en 
schrijven te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik en stelt als onderpand 
al haar goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

324 RAK  85 FOLIO:        142v DATUM:        23-07-1624  

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

gerechtelijk, zijn zaken hier waar te nemen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

325 RAK  85 FOLIO:         142v DATUM:         26-07-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Belterman, Johan Volmachtgever Doesburg 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om al zijn zaken waar te 

nemen, die hij voor het stadsgerecht te doen heeft, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

326 RAK  85 FOLIO:        142v DATUM:         30-07-1624 
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 onderwerp Verklaring van uiterste wil 
   
 onroerend goed Brouwerij 
   
 comparanten Plancque, Jenneken de la Comparante Wed. Sijmon Reinhart 
  Hoff, Johan Momber  
     
 samenvatting Comparante heeft verklaard dat het haar uiterste wil is dat de rente van ƒ120 

c.g. die zij levenslang ontvangt op Michael van Arent Brandt en Anneken 
Reinhart, haar (schoon)zoon en dochter, betaald uit de brouwerij en volgens  
akte geregistreerd in het Boek der Opdrachten, na haar dood levenslang 
vervalt aan haar dochter als ouderlijk erfdeel, waar anderen geen aanspraak 
op kunnen maken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

327 RAK  85 FOLIO:         143v DATUM:         11-08-1624 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Slootmaecker, Jasper Schuldenaar  
  Vrijdach, Goert  Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Goert Vrijdach een bedrag van ƒ38, 

durante iudicio. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

328 RAK  85 FOLIO:        143v DATUM:         19-08-1624 

 onderwerp Betaling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Johan Comparant aan de Zomerdijk 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij heden de pacht betaald heeft aan Hermen 

Aertzen van het land toebehorend aan Altgen Huybertz, over het jaar 1620 
en 1621, nl twee en dertig daalders.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

329 RAK  85 FOLIO:        143v DATUM:         21-08-1624 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meijners, Johan Volmachtgever  
  Kesterinck, Christina Volmachtgeefster  
  Hoff, Johan Momber  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Peter Vette om, zowel binnen 

als buiten rechten, hun zaken waar te nemen voor het gerecht in Kampen of 
elders, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

330 RAK  85 FOLIO:        144 DATUM:         21-08-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Laplanque, Janneken de Volmachtgeefster Wed. Sijmon Reijnertsz 
  Brandt, Arent Gevolmachtigde Schoonzoon 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar schoonzoon Arent Brandt om, 

in der minne of gerechtelijk, haar uitstaande schulden te innen in 
Gelderland,  Overijssel of elders en daarbij het nodige te doen, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

331 RAK  85 FOLIO:         144 DATUM:         30-08-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sabe, Johannes Volmachtgever Broers 
  Sabe, Jaques Idem  
  Sabe, Susanna Volmachtgeefster Zusters 
  Sabe, Elisabeth Idem En mede namens 

1
) 

  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Sabe, Peter Gevolmachtigde Broer 
  Kocker, Peter de  Koopman  Kruidenier  

2
) 

     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Ferdinandus Sabe, verstrekken een  

volmacht aan hun broer Peter om van Peter de Kocker de hoeveelheid 
(kruid)nagels te ontvangen die hun vader toekwam wegens de jaarlijkse 
uitdeling van de Oostindische Compagnie en verder volmachtigt iedereen 
de koopman om dit van de Compagnie te ontvangen en elkaar om de zaken 
betreffende de erfenis af te handelen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) hun zusters Judit en Maria;  

2
) Amsterdam 
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332 RAK  85 FOLIO:        144v DATUM:         03-09-1624 
 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, hoek St. Jacobsstraat 
   
 comparanten Hermansz, Jurrien Comparant  
  Hermansz, Gisbert Verkoper  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Gisbert Hermansz op 19-05-1623 hem zijn 

woonhuis heeft overgedragen, vrij van lasten, maar dat het huis toch belast 
blijft met een jaarlijks bedrag van ƒ9 g.g. ten behoeve van Averencks 
Vergadering volgens zegel en brieven die hij van verkoper heeft 
overgenomen en die hij belooft jaarlijks te betalen, onder verband van zijn 
persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

333 RAK  85 FOLIO:        145 DATUM:         ongedateerd 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tunsruijdt, Jacop Volmachtgever  
  Burch, Johan ter Gevolmachtigde Schoonzoon 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn schoonzoon om, in der minne of 

gerechtelijk,  in Zwolle zijn uitstaande schulden te innen en daarbij al het 
nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

334 RAK  85 FOLIO:         145 DATUM:         01-10-1624 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenberch, Jacob Roloffsen Comparant  
  Henricksen, Tijman Voogd  
  Steenberch, Jan Geertsen Voogd  
     
 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 
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335 RAK  85 FOLIO:        145v DATUM:         01-10-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bussier, Jan Gevolmachtigde  
  Heijden, Arian van der Volmachtgever Graafschap Bentheim 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgever, akte dd 12-08-1624, verstrekt comparant nu een 

volmacht aan Peter Vette om diens zaken in Kampen waar te nemen en in 
der minne of gerechtelijk, van wijlen Willem Jansen de vijftig rijksdaalders te 
eisen die hem nog toekomen en daarbij te handelen zoals comparant 
gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

336 RAK  85 FOLIO:        146 DATUM:         25-09-1624 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Arentzen, Jan  Schuldenaar Echtpaar - kistenmaker 
  Jansz, Aeltien Schuldenares  
  Hermsz, Gijsebert Schuldeiser Echtpaar 
  Dubbelts, Aeltien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gijsebert Hermsz en echtgenote 

een bedrag van ƒ681 c.g. dat zij eerlijk beloven terug te betalen, waarvoor 
zijn goederen in Kampen, Oldenmarkt en elders onderpand zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

337 RAK  85 FOLIO:        146 DATUM:         05-10-1624 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsen, Johan Comparant  
  Joosten, Arent Comparant ipv Jacob Jansen 
  Albertsen, Carst Vader  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de dochter van Carst Albertsen, Webbegen 

Carst, verklaren van de vader ƒ12 c.g. ontvangen te hebben als haar 
kinderbewijs, waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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338 RAK 85 FOLIO:         146v DATUM:        19-10-1624 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Andriesz, Johan Comparant Broers 
  Andriesz, Henrick Comparant  
  Jansz, Thonisgen Moeder  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun moeder de goederen en erfenis van hun 

vader ontvangen te hebben, waarvoor zij haar bedanken met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

339 RAK  85 FOLIO:        146v DATUM:         22-10-1624 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubbertz, Jutte Comparante  
  Evertz, Salinck  Echtgenoot  
  Henricksz, Engbert Voogd  
  Jansz, Hans voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden ontvangen te hebben de 

goederen en erfenis van haar vader, Lubbert Claszen, waarvoor zij hen 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

340 RAK  85 FOLIO:        147 DATUM:         02-11-1624 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Heinsen, Jan Comparant  
  Zael, mr Jan Erfgenaam Weduwnaar 
     
 samenvatting Comparant verklaart van mr Jan Zael de erfenis ontvangen te hebben die 

wijlen zijn vrouw, Hilleken, Jansz, hem bij testament dd 19-01-1622 had 
vermaakt, waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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341 RAK  85 FOLIO:        147 DATUM:         ongedateerd 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Geertz, Johan Schuldenaar  
  Jansz, Jacob Schuldenaar  
  Lodewijcks, Anthoni Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Anthoni Lodewijck een bedrag 

van ƒ1070 c.g. en beloven dit op 08-11-1625 te betalen, waarvoor zij als 
onderpand stellen de ƒ1125 c.g. die zij nog tegoed hebben van de verkoop 
van een door hun getimmerd karveelschip aan Henrick Jansz, waarvan een 
gerechtelijke bekentenis bestaat dd 23-08-1624 en verder al hun goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

342 RAK  85 FOLIO:        147v DATUM:         11-11-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Groen, Johan Wdn. van Gisbertgen Henricksz Vader 
  Bonthe, Thomas de Voogd  
  Smit, mr Hans Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hilligen en Balthazar 

Jansz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ100 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. Hij heeft 
het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

343 RAK  85 FOLIO:        148 DATUM:         22-11-1624 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Symonsz, Jelte Comparant  
  Symonsz, Johan Idem En dochters 
  Symonsz, Cornelis Idem  
  Frericksz, Derck Idem Echtg. Barbara Symonsz 
  Symonsz, Henrick Idem  
  Symonsz, Derck Idem   
  Dercksz, Henrickgen Stiefmoeder  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Symon Jeltis, verklaren van hun stiefmoeder 

de goederen en erfenis van hun vader / grootvader ontvangen te hebben, 
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waarvoor zij haar bedanken met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

344 RAK  85 FOLIO:         148 DATUM:         13-11-1624 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vene, Jacob Comparant Echtpaar 
  Petersz, Geertgen Comparante  
  Berentz, Arent Voogd  
  Dercksz, Gisbert Voogd  
  Warnersz, Herman Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de gewezen voogden van comparante de 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

345 RAK  85 FOLIO:        148v DATUM:         15-11-1624 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Buytendyck, Johan Schuldenaar  
  Vorn, Henrick Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Vorn een bedrag van ƒ45 

c.g. en belooft dit te betalen met Pasen 1625, waarvoor hij als onderpand 
stelt zijn persoon en goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

346 RAK  85 FOLIO:        148v DATUM:         16-11-1624 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Bouwdewijnsz, Isaack Schuldenaar Echtpaar 
  Claemans, Peternelle Schuldenares  
  Nijecoop, Johan Ariansz v. Schuldeiser Zwager – koopman 

1
) 

     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan hun zwager Johan Ariansz van 
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Nijecoop een bedrag van ƒ2212-18-7 c.g. wegens lening en geleverde 
brandewijn volgens obligatie dd 07-09-1619 en als verzekering heeft hij 
reeds gecedeerd enige meubels vermeld in een notariële akte en de 
opbrengst van de verkoop van de brandewijn; hij belooft alles te betalen en 
stelt als onderpand al zijn goederen, meubels, schulden en kredieten, die 
schuldeiser mag houden indien schuldenaar in gebreke blijft met betalen.    

   
 bijzonderheden 

1
) Amsterdam 

   

 

 

347 RAK  85 FOLIO:        149v DATUM:         ongedateerd 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Moeck, Jaques Comparant Broers 
  Moeck, Johannes Comparant  
  Moeck, Peter Henricksz Voogd Oom 
  Berentz, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogden de goederen en erfenis 

van hun vader Johan Moeck ontvangen te hebben, waarvoor zij hen 
bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

348 RAK  85 FOLIO:        149v DATUM:         17-11-1624 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendrickzen, Jan Schuldenaar Broers - timmerlui 
  Hermszen, Willem Schuldenaar  
  Rutenberch, Arent vd Schuldeiser Burgemeester 
     
 samenvatting Via hun gevolmachtigde mr Peter Vette, verklaren comparanten schuldig te 

zijn aan Arent van den Rutenberch een bedrag van ƒ300 g.g., waarvan een 
schuldbrief is opgemaakt.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

349 RAK  85 FOLIO:        150 DATUM:         27-11-1624 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Gotsdeij, Jacob Hendricksz Borg  
  Jacobsz, Geertken Begunstigde Weduwe - Amsterdam 
     
 samenvatting Comparant stelt zich borg voor Geertken Jacobsz bij haar zaken tegen 

Frerick Vosz voor het gerecht van Kampen; zij belooft de borg schadeloos 
te zullen stellen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

350 RAK  85 FOLIO:        150 DATUM:          ongedateerd 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gansneb gnd T., Otto Curator  
  Steenberch, Johan Geertz Idem  
  Westerick, mr Wolter Idem  
  Jansz, Johan Idem  
  Sael, mr Johan Jansz Gevolmachtigde  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, curatoren over het sterfhuis van Johan Joosten, Joost Jansz, 

Willem Jansz en Geesgen Jansz, verstrekken een volmacht aan mr Johan 
Jansz Sael en mr Peter Vette om, in der minne of gerechtelijk, de zaken van 
het sterfhuis waar te nemen en uitstaande schulden te innen, waarvoor zij 
hen autoriseren als procurator ad lites om al het nodige te doen, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

351 RAK  85 FOLIO:        150v  DATUM:         11-12-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Johan Wdn. van Wenneke Henricksz Vader 
  Sluiter, Jan Jansz  Voogd  
  Smit, Henrick Jansz Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige  kinderen Clasgen, Henrick, 

Gerrit en Jutte Jansz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk kind 
ƒ26 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 en het geld wordt voor de kinderen belegd. 
NB. in de kantlijn: op 05-06-1641 meldt Claesien Jansz, ten overstaan van  
haar zuster Juttiens kinderen, dat zij de portie van de voogden heeft 
ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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352 RAK  85 FOLIO:        151 DATUM:         15-12-1624 
 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nuttelen, Johan van Comparant Wdn. van Grietgen 
  Ingen, Joachim van Voogd  
  Jacobsz, Jacob Voogd  
  Bischop, mr Engbert Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de voogden over zijn kinderen, wegens het 

overlijden van twee ervan, ontvangen te hebben de goederen en erfenis van 
hun moeder, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. Omdat 
een van de kinderen nog in leven is, heeft mr Engbert Bischop zich voor 
comparant borg gesteld ten behoeve van de voogden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

353 RAK  85 FOLIO:         151 DATUM:         15-12-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stege, Jan ter Volmachtgever  
  Sijmersz, Gerhard Gevolmachtigde Procureur Zwolle 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Gerhard Sijmersz om, in der minne 

of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen tegen Gerrijt int Lange Slach 
wonend in Zwolle en daarbij te handelen zoals comparant gedaan zou 
hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

354 RAK  85 FOLIO:        151v DATUM:          21-12-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Moeck, Jaques Volmachtgever Broers 
  Moeck, Johannes Idem  
  Moeck, Peter Henricksz Gevolmachtigde Oom 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun oom Peter Henricksz 

Moeck om tijdens hun afwezigheid hun zaken waar te nemen, de 
administratie te verzorgen, gelden te innen, goederen te verkopen, kortom 
alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
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355 RAK  85 FOLIO:         151v DATUM:         22-12-1624 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
   
 comparanten Carlier, mr Johan  Volmachtgever Uurwerker 
  Jansz, mr Cornelis Idem Organist 
  Baker, Steven   Gevolmachtigde Med. dr. 
  Baes, Henrick Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Mede namens hun echtgenotes, verstrekken comparanten een volmacht aan 

Steven Baker en Henrick Baes om, in der minne of gerechtelijk, hun zaken 
waar te nemen betreffende het sterfhuis van hun schoonvader Marcus Jansz 
en vooral om zijn huis te verkopen en daarbij alle formaliteiten te verrichten, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

356 RAK  85 FOLIO:         152 DATUM:         17-12-1624 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Stal 
  Kampen, Hofstraat 
   
 comparanten Jurriens, Janneken Schuldenares Wed. Hermen Cortzens 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Hermansz, Jurrien Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jurrien Hermansz een bedrag van 

ƒ210 g.g. dat zij belooft te betalen met kerstmis 1625, waarvoor zij als 
onderpand stelt haar stal. 
NB. in de kantlijn: op 01-10-1625 meldt Jurrien Hermsen dat Gerrit Gerritsen 
Backs hem alles betaald heeft. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

357 RAK  85 FOLIO:         152v DATUM:         28-12-1624  

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Johan Wdn. van Hilleke Jansz Vader 
  Schaefbanck, Andries Voogd  
  Gerritz, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Cune Jansz als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ200 c.g., een gouden ring en een bed met 
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toebehoren, zoals beloofd door haar grootvader van moeders zijde en 
belooft haar lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat 
een goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij 
heeft het vruchtgebruik en stelt daarvoor als onderpand zijn persoon en 
goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

358 RAK  85 FOLIO:         152v DATUM:         29-12-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jansz, Jan Volmachtgever  
  Gerbrantz, Jacob Idem En broer 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, de tweede mede caverende voor zijn broer Henrick Gerbrantz 

vertoevend in het buitenland, verstrekken een volmacht aan Peter Vette om 
namens hen hun zaken waar te nemen met betrekking tot het sterfhuis van 
hun zuster IJmens Gerbrantz, gewezen huisvrouw van wijlen Albart Claszen, 
veerschipper, daarbij al het nodige te doen, schulden te innen, goederen te 
verkopen enz., zoals comparanten zelf gedaan zouden hebben, met macht 
van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

359 RAK  85 FOLIO:        153 DATUM:         10-01-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Carlier, Johan  Schuldenaar Uurwerker 
  Jansz, Egbert Schuldeiser Brouwer Zwolle 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Egbert Jansz een bedrag van ƒ125 

c.g. wegens ontvangen bier en belooft dit te betalen, waarvoor hij als 
onderpand stelt het geld dat hij tegoed heeft van de stad Kampen en dat bij 
Guilliam Henricks berust waar schuldeiser het kan opeisen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

360 RAK  85 FOLIO:        153v DATUM:         22-01-1625 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Steenberch, Johan Geertsen Volmachtgever  
  Struck, Johan Gevolmachtigde Ontvanger Dronten 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn neef Johan Struck om, in der 

minne of gerechtelijk, zijn uitstaande schulden in Drenthe en elders te 
innen, met macht van substitutie. Verder hebben comparant en Geert Veene, 
als voogden over de kinderen van Henrick Roloffs, een volmacht verstrekt 
aan Johan Struck om in Ruinen hun zaken waar te nemen en daarbij al het 
nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

361 RAK  85 FOLIO:         154 DATUM:         29-01-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Boudewijns, Jaucke Volmachtgever  
  Nierop, Johan Ariansz van Gevolmachtigde Koopman A’dam 
     
 samenvatting Comparant, voogd over de kinderen van wijlen Nicklas Heijnicx en Susanna 

Willems, verstrekt een volmacht aan Johan Ariansz van Nierop om, in der 
minne of gerechtelijk, van Susanna Willems te vorderen rekening en reliqua 
van de goederen die onder haar berusten ten behoeve van de kinderen en 
daarbij te handelen zoals comparanten zelf gedaan zouden hebben, indien 
aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

362 RAK  85 FOLIO:        154 DATUM:         07-02-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Beij, Joris Jacobsz Schuldenaar  
  Sael, mr Johan Jansz Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan mr Johan Jansz Sael een bedrag 

van ƒ212 g.g. en belooft dit op 01-03-1626 te  betalen onder verband van zijn 
persoon en goederen. 
NB. in de kantlijn: op 03-12-1631 meldt schuldeiser dat er ƒ96 c.g. is 
afgelost; op 17-04-1634 meldt schuldeiser dat via mr Thomas de Bonthe de 
weduwe Tanneken Block ƒ116 c.g. heeft betaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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363 RAK  85 FOLIO:         154v DATUM:         14-02-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Henrickgen Comparante  
  Berentz, Daniel Echtgenoot  
  Jansz, Jacob Vader  
     
 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 
   

 

 

364 RAK  85 FOLIO:         154v DATUM:        14-02-1625 

 onderwerp Aflossing 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Jansen, Jacob Koper Echtpaar 
  Claes, Gretken Koopster  
  Stevensen, Lambert Verkoper Echtpaar 
  Jochems, Gerrigen Verkoopster  
     
 samenvatting Comparanten verklaren te hebben overgedragen aan Lambert Stevensen en 

diens echtgenote de jaarlijkse rente van ƒ21 g.g. betaalbaar met Petri 
gevestigd op hun huis. Zij hebben afgesproken dat na verloop van vier jaar 
de hoofdsom kan worden afgelost, als dit een half jaar van tevoren wordt 
aangekondigd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

365 RAK  85 FOLIO:         155 DATUM:         16-02-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Hermsz, Jurrien Wdn. van Jenneken Evertsz Vader 
  Evertsen, Steven Voogd  
  Hell, jkr Albert van der Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon als moeders erfdeel te 

hebben gereserveerd een bedrag van ƒ500 c.g. en belooft hem goed te 
verzorgen en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het 
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vruchtgebruik en stelt daarvoor als onderpand zijn woonhuis. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

366 RAK  85 FOLIO:        155v DATUM:         17-02-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claes, Johan Wdn. van Geesgen Vader 
  Jansz, Joost Voogd  
  Gerritz, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Clas 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 
   

 

 

367 RAK  85 FOLIO:       155v DATUM:         25-02-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steege, Jan Wdn. van Femme Ebbinck Vader – van Reenen 
  Henricksen, Jan Voogd  
  Frerick, Rempe Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geesken en Femmeken 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk een daalder 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 
   

 

 

368 RAK  85 FOLIO:         156 DATUM:         28-02-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dercksz, Johan  Wdn. van Wylle Cornelis Vader 
  Cornelisz, Johan Voogd  
  Jacobsz, Jan Voogd  
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 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jutte, Elsgen, Derck en 
Peter Jansz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ60 c.g. en 
belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

369 RAK  85 FOLIO:       156v DATUM:         04-03-1625 

 onderwerp Boedelscheiding 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Sabe, Johannes Erfgenaam Broers 
  Sabe, Peter Idem  
  Sabe, Jaques Idem  
  Sabe, Judit Erfgename Zusters 
  Sabe, Susanna  Idem  
  Sabe, Maria Idem  
  Sabe, Elisabeth Idem  
     
 samenvatting Comparanten, als erfgenamen van hun ouders, verklaren gezamenlijk de 

ouderlijke boedel te hebben verdeeld, roerende en onroerende zaken, zowel 
hier als elders gelegen, waarvoor zij elkaar bedanken met belofte van 
vrijwaring.  
Verder verklaren zij, omdat zij niet weten of hun afwezige broer Jacob Sabe 
nog in leven is, dat de erfenis in zeven porties is verdeeld en mocht de broer 
alsnog terug komen dan zullen allen hem schadeloos stellen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

370 RAK  85 FOLIO:        157 DATUM:         06-03-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Averenck, Judith van Volmachtgeefster  
  Keylewer, Plechelmo Momber  
  Boecop, Arent toe Momber  
  Ingen, Jochem van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Jochem van Ingen om voor het 

gerecht van Blankenham aan de weduwe van raadsheer Jacob van Berck, jfr 
Gerbrecht Brandts, een jaarlijkse rente van ƒ24 g.g. gevestigd op de 
goederen van Huigen Weggen in Blankenham, over te dragen en daarbij alle 
formaliteiten te vervullen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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371 RAK 85 FOLIO:         157v DATUM:        24-03-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Marcus, Jurrien Wdn. van Cornelisgen Alartz Vader 
  Thijmensz, Roloff Voogd  
  Willems, Reijner Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Mette Jurriens als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een pond Vlaams en belooft haar te 
verzorgen en te doen wat een goede vader verschuldigd is, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

372 RAK  85 FOLIO:        157v DATUM:         29-03-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dercksz, Johan  Schuldenaar Diepholt 
  Willemsz, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Willemsz een bedrag van 

twintig rijksdaalders, waarvoor hij als betaling cedeert het bedrag dat hij 
nog tegoed heeft van Henrick Houte, burger uit Diepholt wegens de erfenis 
van diens grootvader Johan Houte, zodat schuldeiser het bedrag kan 
opeisen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

373 RAK  85 FOLIO:        158 DATUM:         31-03-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Toenissen, Jan Wdn. van Tijmen Henrick Vader 
  Jansen, Gerrit Voogd  
  Winoltsen, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Tonijs, Gerrit en Claes 

Jansen samen gereserveerd te hebben een bedrag van ƒ300 c.g., de 
opbrengst van de kleren en voor de jongste zoon Claes de grootste gouden 
ring 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 
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374 RAK  85 FOLIO:        158v DATUM:         31-03-1625 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goert, Jutte Wed. van Jan Jansen Moeder 
  Goeijer, Jan Voogd  
  Jansen, Lambert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geert, Cornelijs en 

Helleken Jans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ75 c.g. en belooft 
hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een 
goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft 
het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

375 RAK  85 FOLIO:         158v DATUM:         14-04-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Timmerman, Johan Comparant  
  Tams, Idse Comparant  
  Brouwer, Lijfert Lijfertsen Executeur  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van Lijfert Lijfertsen Brouwer de goederen en 

erfenis van Jan Mertsen ontvangen te hebben, waarvoor zij hem bedanken 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

376 RAK  85 FOLIO:        158b DATUM:         26-03-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nijeveen, Johannes Gevolmachtigde  Predikant Werfhuisen (Gr) 
  Wolfius, Rijkman Gevolmachtigde IUL 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, mede namens zijn vrouw Elske van Huerne, Sophia en 

Jenneken van Huerne, Caspar ter Barchorst en Wolter Wissink, voogden 
over de kinderen van Jan van Breda en jfr Geesken van Cloppenburg, 
verstrekt een volmacht aan Rijckman Wolfius en Peter Vette om, in der 
minne of gerechtelijk, al hun zaken in Overijssel waar te nemen en daarbij te 
handelen zoals comparanten zelf gedaan zouden hebben, indien aanwezig, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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377 RAK  85 FOLIO:        158b - v DATUM:         26-04-1625 

 onderwerp Transport van goederen 
   
 onroerend goed Praam 
   
 comparanten Dyckemelcker, Jacob Jansz Comparant Zwartsluis - echtpaar 
  Michelsz, Trijne Comparante  
  Andriesz, Rijck Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren gerechtelijk te hebben overgedragen aan Rijck 

Andriesz hun praam, liggend in de Burgel, met gereedschap, toebehoren en 
de bijlbrief, reeds door schuldeiser in beslag genomen, om deze te 
gebruiken of te verkopen en tevens een obligatie van ƒ50 c.g. op Wessel 
Jacobsz uit Dinxterveen dd 08-05-1623, nu door schuldeiser opeisbaar. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

378 RAK  85 FOLIO:        159 DATUM:          27-04-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Haersolte, Jan van Volmachtgever  
  Gerrijtsen, Lambert Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Lambert Gerrijtsen om, in der minne 

of gerechtelijk, zijn zaken in Gelderland waar te nemen, met name in Elburg 
en verder om namens hem te verschijnen op de zomerdijk om daar met de 
andere erfgenamen werkzaamheden te verrichten aan genoemde dijk en 
verder alles te doen wat nodig is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

379 RAK  85 FOLIO:         159v DATUM:         19-04-1625 

 onderwerp Betaling van rente 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, uitgang in de Hofstraat 
   
 comparanten Hendricksen, Jan Schuldenaar Echtpaar 
  Wolters, Nieltken Schuldenares  
  Bernier, Derck Schuldeiser Echtpaar 
  Berents, Aeltien Schuldeiseres  
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 samenvatting Comparanten verklaren een jaarlijkse rente van ƒ8 g.g., betaalbaar met 
Pasen en gevestigd op hun woonhuis ten behoeve van Derck Bernier en 
Aeltien Berents, te hebben betaald en beloven de hoofdsom af te lossen, 
ƒ160 g.g., indien dit een half jaar van tevoren wordt aangekondigd. Dit huis 
was eertijds verkocht aan Claes van Nijhoff, Jan Herms en Cornelis van 
Voorst. 
NB. in de kantlijn: op 04-12-1632 meldt Geertgen Willems, echtgenote van 
Geert Ligger, dat Cornelis Hendricks de hoofdsom heeft afgelost. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

380 RAK  85 FOLIO:        160 DATUM:         05-05-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentsz, Jan Volmachtgever  
  Voltelen, Arnoldus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Arnoldus Voltelen om zijn zaken in 

Zwartsluis, Meppel en Hasselt waar te nemen, met macht van substitutie. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

381 RAK  85 FOLIO:        160v DATUM:         12-05-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Jan Wdn. van Geesken Beernts Vader 
  Jansen, Dirrick Voogd  
  Jansen, Dirrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Beerntken en Jan 

Jansen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ25 c.g. en belooft 
hen lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een goede vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

382 RAK  85 FOLIO:         160v DATUM:         27-05-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Jans, Janneken  Wed. Wichger Wesselsen Moeder 
  Weselsen, Tonijs Voogd  
  Henricksen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Wendelken Wichgers 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ2 g.g. en belooft haar te 
verzorgen en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

383 RAK  85 FOLIO:         161 DATUM:         24-06-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. Seijne Molis erf   
      Kamperveen, aan de Coele Lucht 
  2. Woonhuis 
      Kampen, Bovenpoorte 
   
 comparanten Berentz, Johan Wdn. van Swaene Jans Vader 
  Luitgens, Henrick Voogd  
  Henricks, Lucas Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Marrigen, Janneken en 

Willem Jansz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een aandeel in 
een erf en de helft van het woonhuis, dat nog bezwaard is met ƒ400 g.g. en 
waar de kinderen aan moeten bijdragen als ze volwassen zijn, verder 
moeders kleren en kleinodiën en de dochters een bed met toebehoren; 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. 
NB. in de kantlijn: op 02-10-1639 meldt Jan Berentz dat Merrigen Jans en 
echtgenoot Gerrit Gerrits hem geholpen hebben de hypotheek af te lossen, 
waarvoor hij hen bedankt. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

384 RAK  85 FOLIO:          161v DATUM:          25-06-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Smalschip  
   
 comparanten Swolle, Johan van Schuldenaar  
  Ingen, Joachim van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant, mede caverende voor zijn echtgenote die niet in staat is te 

komen, verklaart schuldig te zijn aan Joachim van Ingen een bedrag van 
ƒ77-20 c.g. wegens huishuur en belooft dit te betalen, waarvoor hij als 
onderpand stelt het geld van de verkoop van zijn smalschip dat boven de 
som van ƒ315 c.g. uitkomt.  
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

385 RAK  85 FOLIO:         162 DATUM:          27-06-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Smalschip 
   
 comparanten Arentz, Johan Schuldenaar Zwolle 
  Jansz, Derck Schuldeiser Enkhuizen 
     
 samenvatting Comparant, mede caverende voor zijn echtgenote die niet in staat is te 

komen, verklaart schuldig te zijn aan Derck Jansz een bedrag van ƒ76 c.g. 
wegens een gekocht zeil en fok en belooft dit te betalen, waarvoor hij als 
onderpand stelt zijn smalschip met toebehoren en zijn overige goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

386 RAK  85 FOLIO:         162 DATUM:         27-06-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Smalschip 
   
 comparanten Arentz, Johan Schuldenaar Zwolle 
  Gerritz, Johan Schuldeiser Echtpaar 
  Clas, Bettgen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant, mede caverende voor zijn afwezige echtgenote, verklaart 

schuldig te zijn aan Johan Gerritz en diens echtgenote een bedrag van ƒ30 
c.g. en belooft dit te betalen, waarvoor hij als onderpand stelt zijn smalschip 
met toebehoren en zijn overige goederen.  

   
 bijzonderheden Akte is niet helemaal af. 
   

 

 

387 RAK  85 FOLIO:          162v DATUM:         ongedateerd 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Groenestraat 
   
 comparanten Jans, Jutte Schuldenares Wed. Johan Roloffsz 
  Hoochstraten, H. van Momber  
  Jans, Willem Schuldenaar Mede namens echtg. 

1
) 

  Jansz, Lambert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Lambert Jansz een bedrag van 
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105 daalders en beloven dit te betalen met St. Jan, in de zomer van 1626, 
waarvoor zij als onderpand stellen hun woonhuis. 

   
 bijzonderheden 

1
) Gerritgen Jansz, te zwak om te komen 

   

 

 

388 RAK  85 FOLIO:         162v DATUM:         30-07-1625 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Croen, Johan  Borg  
  Kempe, Peter Borg  
  Aeken, Mathijs van  Begunstigde  
     
 samenvatting Comparanten hebben zich borg gesteld voor Mathijs van Aeken ten behoeve 

van Johan Henricks, de stadsstalmeester vanwege de erfenis van wijlen zijn 
dochter Petergen Matiszen voor de eventuele aanspraken die daarop 
gemaakt kunnen worden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

389 RAK  85 FOLIO:          163 DATUM:         01-08-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Winoltsen, Jasper Wdn. van Fenneken Berents Vader 
  Lucasen, Jan Voogd  
  Winoltsen, Steven Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige  kinderen Winolt en Gerrigen 

Jaspers als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen honderd 
daalders en de dochter nog een bed met toebehoren en belooft hen lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede vader  
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik en 
stelt als onderpand zijn huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

390 RAK  85 FOLIO:        163v DATUM:         29-07-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Geertz, Johan Volmachtgever  
  Wijnacker, Jorijs Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jorijs Wijnacker om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in het drostambt van Vollenhove, zijn 
schulden, renten en pachten te innen en verder al het nodige te doen, met 
macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

391 RAK  85 FOLIO:         163v DATUM:         07-10-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Land, negenendertig morgen 
  IJsselmuiden, Middelblok langs de wetering, van de Sonnenberg tot de brug 
   
 comparanten Berentsz, Jelle Volmachtgever Wdn. Griete Jansz 
  Vene, Peter Volmachtgever  Echtg. Everken Everts 
  Guerts, Francke Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Francke Guerts om namens 

hen voor het gerecht van IJsselmuiden over te dragen aan Geert Willemsz 
het achtste deel van een stuk land volgens koopcedule dd 10-02-1602. Een 
en ander is deels afkomstig van de grootmoeder van Everken Everts.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

392 RAK  85 FOLIO:         164 DATUM:         18-10-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Corneliszen, Jan Schuldenaar Mulder – en echtgenote 
  Goossens, Lubbert Schuldeiser Volthe  (Oldenzaal) 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Lubbert Goossens een bedrag van 

ƒ76 c.g. ontvangen van de zwager van schuldeiser, wijlen Gerrijt Lubbertz 
en belooft dit te betalen zonder rente op Vastenavond 1626; mocht hij in 
gebreke blijven, dan heeft schuldeiser het recht goederen van Jan 
Corneliszen te verkopen. 
NB. in de kantlijn: op 03-06-1633 is schuldeiser van bovenstaande voldaan.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

393 RAK  85 FOLIO:         164v DATUM:         31-10-1625 
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 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsen, Jan Comparant  
  Dirricks, Greetken Echtgenote  
  Gijsbertsen, Jan Comparant Echtg. Henrickien 

1
) 

  Nuijs, Lubbeken van Erfgename Wed. Willemsz 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Hermen Willemsz, verklaren van zijn weduwe 

de erfenis ontvangen te hebben die hen toekwam, waarvoor zij haar 
bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden 

1
) Clevens en namens Jacob Hermsen en echtgenote Willemken Egberts 

   

 

 

394 RAK  85 FOLIO:         165 DATUM:          31-10-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksen, Jan Comparant  
  Goesen, Hermen Voogd  
  Pilgnem, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de goederen en erfenis van 

zijn oom Lambert Dreesen ontvangen te hebben, waarvoor hij hen bedankt 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

395 RAK  85 FOLIO:         165 DATUM:        01-11-1625  

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schulte, Jan Toenijsen Schuldenaar  
  Ruitenburch, Arent van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant heeft voor de burgemeester belooft zijn schuld aan Arent 

Ruitenburch in de tijd van veertien dagen te betalen, waarvoor hij zijn 
goederen als onderpand stelt. Indien hij in gebreke blijft, mag schuldeiser 
beslag op de goederen leggen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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396 RAK  85 FOLIO:        165v DATUM:         03-11-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coninck, Jacques de Wdn. van Sara Jacobs Vader 
  Jansen, Henrick Voogd  
  Wittvelt, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Janneken, Josinke, 

Susanna en Juditd als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een 
pond groot 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 
   

 

 

397 RAK  85 FOLIO:          165v DATUM:         03-11-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vene, Jan Jacobsen Volmachtgever Burgemeester 
  Kannegieter, Claes Jansen Gevolmachtigde Steenwijk 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Claes Jansen Kannegieter om, in der 

minne of gerechtelijk, zijn uitstaande schulden te innen wegens geleverd 
slachtvee ad ƒ34 c.g. aan Hans van Diest 

1
) en autoriseert hem om te doen 

wat hij zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig. 
   
 bijzonderheden 

1
) indertijd ruiter onder ritmeester Abraham Pagni 

   

 

 

398 RAK  85 FOLIO:        166 DATUM:         05-11-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Francksen, Jan Volmachtgever  
  Francksen, Jan - jr Gevolmachtigde  Zoon 
  Herbertsz, Peter Gevolmachtigde Gerechtsdienaar Elburg 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zoon en aan Peter Herbertsz om, 

in der minne of gerechtelijk, zijn zaken en die van zijn vrouw waar te nemen 
in Gelderland en daarbij al het nodige te doen, met belofte van indemnisatie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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399 RAK  85 FOLIO:        166 DATUM:         05-11-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Francksen, Jacob Volmachtgever Vaandrig 
  Francksen, Jan Gevolmachtigde  Broer 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn broer Jan om zijn goederen in 

Gelderland te beheren, eventueel te verkopen en daarbij te handelen zoals 
comparant zelf gedaan zou hebben, met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

400 RAK  85 FOLIO:        166v DATUM:         02-11-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Twee huizen 
  Brunnepe, één op de St. Nicolaasdijk en één t.o. de Meppelerie 
   
 comparanten Gijsberts, Jan Schuldenaar Echtpaar 
  Jansz, Jannegen Schuldenares  
  Jacobsen, Evert Schuldeiser De weduwe van … 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de weduwe van Evert Jacobsen 

een bedrag van ƒ100 g.g. wegens een lening en nog ƒ60 c.g. voor gekochte 
vogels, waarvoor zij hun huizen als onderpand stellen en hun overige 
goederen. 
NB. in de kantlijn: op 14-08-1628 bekent Jacob Hansworst namens 
schuldeiseres te zijn voldaan van bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

401 RAK  85 FOLIO:        166v DATUM:        15-11-1625  

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Dubbeltsz, Jan Schuldenaar Echtpaar 
  Henricksz, Aeltken Schuldenares  
  Koninckx, Geesken Schuldeiseres Wed. Jan Cost 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Geesken Koninckx een bedrag 

van ƒ106 g.g. en beloven dit te betalen heden over een jaar, waarvoor zij als 
onderpand stellen hun huis dat nog bezwaard is met ƒ600 g.g. en hun 
overige goederen.  
NB. in de kantlijn: op 04-05-1631 is de akte gecasseerd met toestemming 
van schuldeiseres en heeft de zwager van schuldenaar, Tonis Sweerts, het 
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geld op zijn huis gevestigd. 
   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

402 RAK  85 FOLIO:        167 DATUM:         21-11-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erve ten Brincke 
  Tussen Vollenhove en Blokzijl, binnen- en buitendijks 
   
 comparanten Lauwick, Johan van   Volmachtgever Echtpaar 
  Haersolte, jfr Antonia v. Volmachtgeefster  
  Barchorst, Casper ter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Casper ter Barchorst om voor 

het gerecht van Vollenhove gerechtelijk te transporteren aan Roeloff 
Henricks de resterende penningen van hun aandeel in het erve ten Brincke, 
strekkend van de buitendijk tot Jan Bors huis en van de binnendijk tot aan 
de stad met alle rechten en plichten van dien en daarbij alle formaliteiten te 
vervullen die nodig zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

403 RAK  85 FOLIO:        168 DATUM:         25-11-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Glauwe, Jacob Volmachtgever  
  Jansen, Goosen Gevolmachtigde                Meier – in Leeuwte 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn meier Goosen Jansen om 

namens hem te verschijnen met de andere personen van het Vollenhoves 
Zijel a.s. donderdag om te doen wat noodzakelijk is, zoals comparant  
gedaan zou hebben, indien zelf aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

404 RAK 85 FOLIO:           168 DATUM:         01-12-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Jenneken Wed. van Matthijs Jansen Moeder 
  Hartman, Michel Voogd  
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  Toenissen, Toenis Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan, Jacob en Geert 

Matthisen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ9 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 Geen 
   

 

 

405 RAK  85 FOLIO:        168v DATUM:         17-12-1625 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Vloeddijk 
   
 comparanten Berentz, Johan  Schuldenaar  
  Stappen, Johan Jansz v. Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant heeft de rente gevestigd op zijn huis van ƒ18 g.g. teruggebracht 

tot ƒ15 g.g. met instemming van beide partijen, jaarlijks te betalen op Martini 
aan schuldeiser; hij belooft nu de hoofdsom af te lossen als dit een half jaar 
van tevoren wordt aangekondigd.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

406 RAK  85 FOLIO:        168v DATUM:         22-12-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis 
  Deventer, Nieuwstraat 
   
 comparanten Averenck, jfr Judith van Volmachtgeefster Wed. Aert v. Middachten 
  Beeck, Derck van der Momber Ambtman  - zwager 
  Verwer, Goert Gevolmachtigde Roededrager  Deventer 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Goert Verwer om voor het gerecht 

van Deventer gerechtelijk te cederen aan Arent van Wijnbergen een 
jaarlijkse rente van ƒ13½ g.g. gevestigd op het huis van drost Derck Scherff 
in Deventer en daarbij de formaliteiten te vervullen. 
NB. in de kantlijn: op 27-01-1626 is de volmacht vernieuwd. 

   
 bijzonderheden Onderaan de akte staat een uitgebreide opmerking, die doorgehaald is. 
   

 

 

407 RAK  85 FOLIO:        169 DATUM:         15-12-1625 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Olthuis, Jan Volmachtgever Echtpaar 
  Hendricksz, Anna Volmachtgeefster  
  Keppel Focxsz, Cornelis v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Cornelis van Keppel Focxsz om 

voor het gerecht van Hasselt hun testament te laten valideren dat zij heden 
hebben gepasseerd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

408 RAK  85 FOLIO:        169v DATUM:         06-01-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Jan Volmachtgever gnd: Jan Groen – Rhenen 
  Schulte, Johan Gevolmachtigde Bode(?) tot Bentheim 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Schulte om, in der minne of 

gerechtelijk, van Geert Leuw uit Rhenen de 24 rijksdaalders met rente te 
vorderen die hem toekomen van wijlen Geertruit Jansz, zijn moeder en 
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

409 RAK  85 FOLIO:        169v DATUM:         16-01-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Janneken Volmachtgeefster Wed. Engbert Bischop 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Hermansz, Roloff Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante, als erfgename van haar vader Peter ter Walle, verklaart dat zij 

de volmacht aan Roloff Hermansz, door haar man gepasseerd, wil 
voortzetten om, in der minne of gerechtelijk, van Peter van Enschede de 
ƒ100 g.g. te ontvangen die haar toekomen krachtens obligatie en daarbij al 
het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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410 RAK  85 FOLIO:         170 DATUM:         24-01-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Jacobien Wed. van Gerrit Henricksen Moeder 
  Lijfertsz, Egbert Voogd  
  Gerritsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Femme en Hendrick 

Gerritsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ40 c.g. en 
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat 
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

411 RAK  85 FOLIO:        170 DATUM:         24-01-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Averenck, jfr Judith van Volmachtgeefster Wed. Arent Middachten 
  Boecop, Arent toe Momber  
  Roelofsen, Arent Gevolmachtigde  
  Ruitenburch, Arent van Tegenpartij  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Arent Roelofsen om voor het 

gerecht van Oldebroek te verklaren dat comparante geenszins van plan is 
de gerechtelijke procedure door haar man opgestart tegen Arent van 
Ruitenburch, voort te zetten; ook Arent van Ruitenburch verklaart de 
procedure niet te willen voortzetten en beide partijen vragen hun stukken 
terug van de rechtbank.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

412 RAK  85 FOLIO:         171 DATUM:         30-01-1626 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claes, Jennigen Comparante  
  Hoestman, Wichger Echtgenoot  
  Harmsen, Wessel Voogd  
  Harmsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis 

ontvangen te hebben van haar ouders, waarvoor zij hen bedankt met belofte 
van vrijwaring. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

413 RAK  85 FOLIO:        171 DATUM:         08-02-1626 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Minicus, Johan Borg  
  Fransz, Henrick Schuldenaar  
  Swolle, Johan van  Schuldeiser  
  Smit, mr Warner Waarborg  
     
 samenvatting Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld ten behoeve van de 

crediteurs van Johan van Swolle voor Henrick Fransz vanwege een 
onbetaalde termijn van zijn gekochte karveelschip; mr Warner Smit belooft 
de borg schadeloos te zullen stellen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

414 RAK  85 FOLIO:        171v DATUM:         02-03-1626 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roloffsz, Johan Comparant  
  Jansz, Louwe Comparant  
  Jansz, Greetgen Erfgename Wed. Henrick Meijnertz 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over het kind van Henrick Gooszens, Johan 

Henricksz,  verklaren van de weduwe van Henrick Meijnertz de goederen en 
erfenis ontvangen te hebben van de grootvader van het pleegkind, Henrick 
Meijnertz, waarvoor zij haar bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

415 RAK  85 FOLIO:        171v DATUM:         10-03-1626 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Linde, Johan Jochemse vd Comparant  
  Smitt, mr Hans Voogd  
  Hermsen, Lubbert Voogd  
  Joosten, Jan Voogd Overleden 
  Berentsen, mr Tomas Voogd Overleden 
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 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 
   

 

 

416 RAK  85 FOLIO:        172 DATUM:         10-03-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Linde, Johan Jochemse vd Volmachtgever  
  Smitt, mr Hans Gevolmachtigde Voogd 
  Hermsen, Lubbert Gevolmachtigde Voogd 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn voogden om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Kampen of elders, zijn uitstaande 
schulden te innen, zijn renten en goederen te beheren of te verkopen en de 
daarbij behorende formaliteiten te vervullen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

417 RAK  85 FOLIO:        172 DATUM:         11-03-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed De Huigen Weggen goederen  
  Blankenham 
   
 comparanten Averenck, jfr Judith van Volmachtgeefster  
  Keijlewer, Plechelmo Momber Secretaris 
  Boeckop, Arent toe Curator  
  Ingen, Jochem van  Curator  
  Gerrijtsen, Jan Gevolmachtigde  
  Jansen, Hermen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Jan Gerrijtsen en Hermen Jansen  

om voor het gerecht van Blankenham twee rentebrieven te cederen aan jfr 
Gerbrecht Brants, weduwe van raadsheer Jacob van Berck, de een dd 
donderdag na St. Servaas 1503 van jaarlijks ƒ14 g.g. en de andere dd vrijdag 
na St. Lucas 1507 van jaarlijks ƒ10 g.g., beide renten gevestigd op de 
Huigen Weggen goederen in Blankenham, deze brieven, zijn samengevat in 
één brief ad ƒ24 g.g. jaarlijks, gepasseerd dd 27-05-1527 in Blankenham. 
Deze laatste brief nu is onvindbaar maar beide parijen zijn van de inhoud op 
de hoogte en deze akte maakt de brief verder overbodig. 

   
 bijzonderheden Geen 
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418 RAK  85 FOLIO:        173 DATUM:         13-03-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf met stuk land op de Leemkule 
  Schuttorp, Voorstraat, graafschap Bentheim  
   
 comparanten Groen, Johan Volmachtgever  
  Gerritz, Henrickgen Gevolmachtigde Echtgenote 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote om een huis te 

verkopen dat hij van zijn ouders geërfd heeft en waarbij zij alle formaliteiten 
moet vervullen volgens landrecht. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

419 RAK  85 FOLIO:          173 DATUM:          15-03-1626 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Heinsen, Jan Schuldenaar Enkhuizen 
  Gijsbertsz, Swaentken Schuldeiseres Wed. Lambert Albertsen 
  Creijsen, Claes Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Lambert Albertsen 

een bedrag van ƒ1130 c.g. wegens een gekocht karveelschip met 
toebehoren en gereedschap en belooft in twee termijnen te betalen, n.l. de 
helft op 15-03-1627 en de andere helft op 15-034-1628, waarvoor hij als 
onderpand stelt het schip met toebehoren en zijn overige goederen. 
Schuldeiseres belooft dat haar schoonvader borg zal staan voor de 
eventuele aanspraken buitengaats, in andere havens. 
NB. in de kantlijn: op 16-05-1627 meldt schuldeiseres de eerste termijn te 
hebben ontvangen van Claes Claesen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

420 RAK  85 FOLIO:        174 DATUM:         02-01-1624 

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed Huis 
  Wapenveld 
   
 comparanten Uuitslage, Lambert Barth. ten  Comparant Mede namens 

1
) 

  Uuitslage, Lambert Henr. ten Comparant  
  Rijxsz, Hermtgen Weduwe  
  Berentz, Arent Borg  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van hun oom Henrick Lamberts ten Uuitslage, 

verklaren met elkaar te zijn overeengekomen dat de weduwe, Hermtgen 
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Rijxsz, alle roerende en onroerende goederen zal behouden in deze stad en 
een aandeel in het huis van wijlen haar broer, verder beloven zij vanwege 
dat huis aan Thijs Geertzen te betalen ƒ53 c.g. als schuld van het sterfhuis 
en de weduwe levenslang jaarlijks een portie goede boter en twee mud 
rogge te schenken. De weduwe doet afstand van alle goederen in het land 
van Gelre, behoudt het huis van haar broer en enige huisraad, twee koperen 
potten, een ketel en zes grote kisten die zij al ontvangen heeft. Arent 
Berentz stelt zich borg voor de levering van boter en rogge met Martini. 

   
 bijzonderheden 

1
) de broers Lambert Claszen en Gerrit Clasen ten Uuitslage 

   

 

 

421 RAK  85 FOLIO:         174v DATUM:         ongedateerd 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Louwe Comparant  
  Alartz, Drijes Voogd  
  Cornelisz, Jacob Voogd  
     
 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 
   

 

 

422 RAK  85 FOLIO:        175 DATUM:         19-03-1624 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Clasen, Lucas Schuldenaar Echtpaar 
  Herms, Lubbegen Schuldenares  
  Melchior, Henrickgen Schuldeiseres Wed. Jan Franschen 
     
 samenvatting Comparanten beloven de ƒ53 c.g. die zij sinds 27-02-1619 schuldig zijn aan 

Henrickgen Melchior, te betalen aan Peter Petersen en Lucresa Christoffels, 
onder verband van hun persoon en goederen. 
NB. in de kantlijn: op 14-12-1626 meldt Gerbrant Jansen namens de weduwe 
van Peter Petersen dat hij van bovenstaande is voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

423 RAK  85 FOLIO:         175 DATUM:         07-05-1624 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed Saelwer met een stuk land 
  Epe, buurschap Westendorp, tussen de erven Gisbert Andries en de steeg 
   
 comparanten Gisbertz, Lubbert Volmachtgever Echtpaar 
  Jansz, Aeltgen Volmachtgeefster  
  Jurriensz, Reijner Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Reijner Jurriensz om namens 

hen voor de rekenkamer van Gelre en het graafschap van Zutphen te 
transporteren aan hun broer Johan Gisbertz een saelwer in Epe, geërfd van 
hun vader Gisbert Andriesz met alle rechten van dien en daarbij alle 
formaliteiten te vervullen die nodig zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

424 RAK  85 FOLIO:        175v DATUM:         07-06-1624 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   

 comparanten Dircksen, Lambert Comparant  
  Jansen, Hermen Oom  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn oom de goederen en erfenis van zijn moeder, 

tante en grootouders ontvangen te hebben, waarvoor hij hem bedankt met 
belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

425 RAK  85 FOLIO:        176 DATUM:         14-08-1624 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermansz, Lochum Schuldenaar Echtpaar 
  Klasz, Cornelisz (!) Schuldenares  
  Rixen, Derck Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Derck Rixen, voogd over de 

kinderen van Jacobgen Geertz, een bedrag van ƒ212½ c.g. en beloven dit te 
betalen met een behoorlijke rente, waarvoor zij als onderpand stellen hun 
persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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426 RAK  85 FOLIO:        176  DATUM:         24-10-1624 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentz, Elisabeth Comparante Zusters 
  Berentz, Anna Comparante  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Hermansz, Sweer Voogd  
  Jansz, Herman  Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun vader de erfenis van hun moeder 

ontvangen te hebben, waarvoor zij hem bedanken met belofte van 
vrijwaring. De voogden worden van hun taak ontheven.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

427 RAK  85 FOLIO:        176v DATUM:         20-12-1624 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Geerstraat van de Aa 
   
 comparanten Jansz, Lambert Schuldenaar Echtpaar 
  Reijners, Trijne Schuldenares  
  Sulin, Maria  Schuldeiseres            Wed. Abraham v.Coolen 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Maria Sulin een bedrag van ƒ72 

c.g. wegens gekocht ijzerdraad en beloven dit te betalen met verschuldigde 
rente, waarvoor zij als onderpand stellen hun huis en overige goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

428 RAK  85 FOLIO:        176v DATUM:         19-01-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albartz, Lambert Comparant  
  Henricks, Derck Comparant  
  Gansbeb gnd T., Otto Curator  
  Steenberch, Johan Geerts Idem  
  Wissinck, mr Wolter Idem  
  Jacobs Jan Idem  
  Sael, mr Johan Idem  
  Vette, mr Peter Idem  
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 samenvatting Comparanten, voogden over de zoon van wijlen Willems Jansz en Fenneken 
Heijmens, Heijmen genaamd, verklaren dat de curatoren over de boedel van 
Johan Joosten e.a. aan hen hebben uitgekeerd ten behoeve van het  
pleegkind ƒ400 c.g. als moeders erfdeel, twee gouden ringen een bijbel 
gebonden in zwart fluweel en een zilveren bel met de naam Heijmen erop, 
waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

429 RAK  85 FOLIO:         177 DATUM:         05-02-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Hof 
  Kampen, buiten de Hagenpoort 
   
 comparanten Albartz, Lambert Comparant  
  Hendricks, Derck Comparant  
     
 samenvatting Comparanten, als voogden over Heijmen Willemsz, verklaren van de 

curatoren over de boedel van Johan Joosten een bedrag van ƒ400 c.g. te 
hebben ontvangen afkomstig van een hof van Johan Joosten, gekocht door 
Jan Sluiter Brouwer, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Zie akte 428 
   

 

 

430 RAK  85 FOLIO:          177 DATUM:        14-03-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Glauwe, jfr Lodewich Volmachtgeefster Dochter van 

1
) 

  Keijlewer, Plechelmo Momber Secretaris 
  Wolfsz, Helmich de Gevolmachtigde Oom 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar oom Helmich de Wolffsz om 

namens haar op de zomerdijk te verschijnen en daar te doen wat zij behoort 
te doen, met belofte van indemnisatie. 

   
 bijzonderheden 

1
) wijlen Willem Glauwe 

   

 

 

431 RAK  85 FOLIO:        178 DATUM:         15-03-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Frericksz, Lutger Comparant  
  Lutgens, Fije Moeder  
  Willems, Lambert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn moeder en zijn gewezen voogd de goederen en 

erfenis van zijn vader ontvangen te hebben, waarvoor hij hen bedankt met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

432 RAK  85 FOLIO:        178 DATUM:         03-05-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Louwe Wdn. van Trijnken Henricks Vader 
  Reutgersen, Henrick Voogd  
  Wernersen, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Anneken Louwe als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ540 c.g. en de 
opbrengst van moeders kleren, door de voogden belegd en een bed met 
toebehoren en belooft haar lezen en schrijven te laten leren en te doen wat 
een goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

433 RAK  85 FOLIO:        178v DATUM:         16-05-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Leentgen Comparante  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Jacobs Elisabet Comparante  
  Velde, Lambert van der Echtgenoot  
  Aeken, Johan Jacobsz v. Comparant  
  Henricksz, Christopher Voogd  
  Hoff, Albart Jansz Voogd  
  Henricksz, Tijmen Voogd  
  Berentz, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogden de goederen en erfenis 

van hun ouders en broers ontvangen te hebben, waarvoor zij hen bedanken 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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434 RAK  85 FOLIO:        179 DATUM:         07-06-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis de Drie Berger Vischen  
  Kampen, Achter de nieuwe Muur 
   
 comparanten Reijners, Louwe Schuldenaar Echtpaar 
  Jansz, Janneken Schuldenares  
  Goijkens, Geert Schuldeiser Echtpaar 
  Cornelis, Marrigen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Geert Goijkens en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ200 g.g. als betaling van een termijn van hun 
gekochte huis en beloven dit te betalen in mei 1626 met ƒ12 g.g. rente en 
stellen als onderpand de overwaarde van hun huis en hun overige 
goederen. 
NB. in de kantlijn: op 11-05-1627 meldt schuldeiser te zijn voldaan van  
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

435 RAK  85 FOLIO:        179 DATUM:        02-09-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rixen, Lubbert Wdn. van Jantgen Roloffs Vader 
  Roloffsz, Johan Voogd  
  Gerritz, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hille, Elsgen en 

Jantgen Lubbertz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ50 
g.g., een vaarskalf of twintig daalders, drie beddenlakens en de opbrengst 
van moeders kleren en belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede 
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het 
vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

436 RAK  85 FOLIO:         179v DATUM:        20-09-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermensz, Lubbert Comparant   
  Ruitenburch, Arent van Schuldenaar Echtpaar 
  Bercks, Geertruit Schuldenares  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Arent Ruitenburch en diens echtgenote de 
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jaarlijkse drie daalders ontvangen te hebben gevestigd op de goederen van 
Peter Jansz Schene en zijn vrouw Aelt Herbertz verkocht aan Daem ten 
Heerenhave, in leven rechter in Oldebroek volgens koopcedule dd 24-04-
1601, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

437 RAK 85 FOLIO:         180 DATUM:         11-10-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Bijstere dijk 
   
 comparanten Hardenberch, Lubbert v. Volmachtgever Dijkgraaf Mastenbroek 
  Ruitenburch, Arent van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Arent van Ruitenburch om op 24-10-

1625 het Rit van Mastenbroek waar te nemen, de eed af te nemen van de 
dijkzeven en verder al het nodige te doen zoals comparant  zelf gedaan zou 
hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

438 RAK  85 FOLIO:         180v DATUM:         29-10-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nuijs, Lubbeken van Schuldenares  
  Pouwelsen, Frans Momber  
  Willemsen, Jan Schuldeiser Echtg. Greetken Dirricks 
  Gijsberts, Jan Schuldeiser  
  Hermsen Jacob Schuldeiser Echtg. Willemtgen Engberts 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan drie verschillende personen een 

bedrag van ƒ387 c.g. afkomstig van het sterfhuis van Hermen Willemsen en 
belooft dit te betalen met Pasen 1626; tevens verklaart zij, in aanwezigheid 
van haar momber, dat voorlopig nog ongedeeld blijven een bedrag van 
honderd daalders in Elburg volgens obligatie en een uitstaande schuld in 
Amsterdam van ƒ100 c.g. volgens obligatie, waarvan zij de helft krijgt en 
schuldeisers en de erfgenamen van Hermen Dirricksen samen de andere 
helft.  
NB. in de kantlijn: op 28-07-1626 meldt Jan Gijsbertsen mede namens de 
anderen, van bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
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439 RAK  85 FOLIO:         180v DATUM:         05-11-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Nuijs, Lubbeken Volmachtgeefster Wed. Harmen Willemsen 
  Hoff, J. Momber  
  Winoltsen, Hermen Gevolmachtigde Neef 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar neef Hermen Winoltsen om, in 

der minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen in Drenthe, in het dorp 
Dalen en elders en daarbij alle handelingen te verrichten die zij zelf ook zou 
hebben gedaan, indien aanwezig.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

440 RAK  85 FOLIO:        181v DATUM:         26-01-1626 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Luir Comparant Drapenier 
  Baltzers, Matthijs Zwager  
     
 samenvatting Comparant verklaart, als gevolg van de Apostille heden verschenen, dat alle 

crediteuren van zijn zuster en haar echtgenoot binnen een maand betaald 
zullen worden, omdat hij deze schulden als zijn eigen schuld zal erkennen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

441 RAK  85 FOLIO:        181v DATUM:         28-01-1626 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Plettenburch, Lutger  Comparant Schipper Zwolle 
  Hermensz, Gijsbert Begunstigde  
  Jans, Geertgen  Dochter  
     
 samenvatting Comparant verklaart te hebben getransporteerd aan Gijsbert Hermensz en 

diens dochter een scheepsbrief dd 12-03-1624 gepasseerd in Zwolle, groot 
ƒ1831 c.g. ten laste van Albert Lubbertz uit Kampen, die zij nu met recht 
kunnen opeisen.   

   
 bijzonderheden Geen 
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442 RAK  85 FOLIO:        182 DATUM:          27-01-1626 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermansz, Lochum Comparant Echtpaar 
  Clas, Cornelisz (!) Comparante  
     
 samenvatting Comparanten die op 14-08-1624 aan Dirck Rixen, voogd over de kinderen 

van Jacobgen Geertz, een betalingsbelofte hebben gedaan, cederen nu aan 
hem een bedrag van ƒ80 c.g. dat berust bij Cornelis Claszen in Genemuiden 
en door het overlijden van Gerrige Clas aan hen is vervallen, zodat dit door 
hem opeisbaar is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

443 RAK  85 FOLIO:         182 DATUM:         10-02-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf Menesberch 
  Spoolde 
   
 comparanten Berents Lubbegien Volmachtgeefster Wed. Heijman Jansen 
  Lebuinus, Henrick Gevolmachtigde Zwolle 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Henrick Lebuinus om namens haar 

voor het gerecht van Zwolle te verschijnen en daar het verbod in te trekken,  
dd 08-12-1625 gepasseerd door Willem Emse, dienaar van de heren van 
Zwolle t.o.v. burgemeester Reutger van Haersolte, waarbij comparante eist 
geen geld te betalen aan de verkopers van het halve erf in Spoolde zonder 
haar voorkennis en daarbij te handelen zoals comparante zelf gedaan zou 
hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

444 RAK  85 FOLIO:        182v DATUM:         10-03-1626 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Achter de nieuwe Muur 
   
 comparanten Reijners, Louwe Schuldenaar Echtpaar 
  Jansz, Jennigen Schuldenares  
  Henricksen, Egbert Schuldeiser Echtpaar 
  Geerts, Pouwelken Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Egbert Henricksen en 

echtgenote een bedrag van ƒ212 g.g. en beloven dit te betalen op 10-03-
1627, waarvoor zij als onderpand stellen de overwaarde van hun woonhuis 
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en hun overige goederen.  
    
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

445 RAK  85 FOLIO:         183 DATUM:         11-03-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eijckens, Lutgert Volmachtgeefster Wed. Hilbrant Willenij 

1
) 

  Hoff, J. Momber  
  Schaffbanck, Andrijs Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Andrijs Schaffbanck om namens 

haar te vorderen van de gedeputeerden van Overijssel de jaarlijkse 
alimentatie van ƒ50 c.g. die haar is toegekend en die met Martini en met 
Pasen wordt uitbetaald door Berent Voet en daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden 

1
) predikant te Zalk 

   

 

 

446 RAK  85 FOLIO:        183v DATUM:         00-03-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Luttgert Volmachtgeefster Wed. Jan Henricksen 
  Hoff, J. Momber  
  Nijenbome, Jan van  Gevolmachtigde Zwager 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar zwager Jan van Nijenbome om 

te verschijnen voor de Admiraliteit van Amsterdam en daar het traktement 
en de nalatenschap te vorderen van haar zoon Gerrit Jans, die met St. Jan 
l.l. scheep is gegaan op een oorlogsschip onder kapitein Michiel Toenis en 
bij Engeland is overleden en daarbij alle formaliteiten te vervullen die nodig 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

447 RAK  85 FOLIO:        184 DATUM:         08-01-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Jacobs, Margien Wed. van Jan Coost Moeder 
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  Jacobsen, Peter Voogd  
  Munster, Dirrick van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Maijken Jans als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ800 c.g., een bed 
met toebehoren, een nieuwe hoijke, een nieuwe (uit)trektafel  en de kleren 
en kleinodiën door haar overleden zuster Janneken Jans nagelaten; het 
geldbedrag zal in mei 1625 aan de voogden worden uitbetaald om te worden 
belegd. Zij belooft haar dochter goed te verzorgen en stelt als onderpand 
voor de te bewijzen goederen haar woonhuis en haar overige goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

448 RAK  85 FOLIO:        184v DATUM:         21-02-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coops, Marrigen Wed. van Lambert Henricksz Moeder 
  Jansz, Henrick Voogd  
  Claszen, Derck Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Beele, Fenneken, 

Clasgen, Henrickgen en Aeltgen Lambertz als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd ƒ400 c.g. en belooft hen lezen en schrijven te laten leren en te 
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Akte is niet afgemaakt. 
   

 

 

449 RAK  85 FOLIO:        185 DATUM:         07-05-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lumich, Marten van Volmachtgever  
  Laurensz, Aeltgen Gevolmachtigde Echtgenote 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote om, in der minne of 

gerechtelijk, de erfenis op te eisen van Carst van Lumick uit het Land van 
Gulik en daarbij alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

450 RAK  85 FOLIO:       185 DATUM:          31-05-1624 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 



164 

 

   
 onroerend goed Huis de Blauwe Henne 
   
 comparanten Gerritz, Maes Comparant  
  Jurriens, Engbert Voogd Over de kinderen van … 
  Bischop, Engbert Borg  
  Egbertz, Blijde Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de voogd over de kinderen van Engbert Jurriens 

het geld ontvangen te hebben van de verkoop van het huis de Blauwe 
Henne, waar hij nu geen enkel aanspraak meer op kan maken; Engbert  
Bischop en Blijde Egbertz hebben zich borg gesteld voor de weduwe van 
Egbert Kruidkremer. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

451 RAK  85 FOLIO:        185v DATUM:         25-06-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vene, Melchior van de Volmachtgever Koopman Amsterdam 
  Sael, mr Johan Jansz Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansz Sael om zijn zaken 

waar te nemen in Kampen, met macht van substitutie. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

452 RAK  85 FOLIO:        185v DATUM:         26-07-1624 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evertz, Minicus Schuldenaar  
  Lucasz, Gerrit Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrit Lucasz ƒ106 c.g., durante 

iudicio. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

453 RAK  85 FOLIO:         185v DATUM:         01-06-1624 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t 
   
 comparanten Albartz, Marten Volmachtgever Mede namens broer 

1
) 

  Tulcken, Joest  Gevolmachtigde Koopman A’dam 
  Pradt, Abraham de  Gevolmachtigde Idem 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Joest Tulcken en Abraham de Pradt 

om voor hem op te eisen alles wat hem toekomt van de 12 lasten rogge die 
op 15-06-1604 door Michiel Mattfelt gezonden zijn vanuit Riga per boot van 
Meijne Heeres naar Emden, waar ze geconsigneerd zijn en geroofd door de 
Zweden. Het schip van Heeres voer in admiraalschap met de andere 
schepen en bij verlies van schip / lading, moeten alle deelgenoten de 
schade dragen. Mattfeld had de schadeclaim overgedaan aan Dito de Prat 
dd 20-12-1607, waarvan comparant op 30-10-1622 in kennis is gesteld. De 
gevolmachtigden moeten nu proberen het deel van de vergoeding die 
comparant en zijn broer zouden krijgen, in te vorderen.  

   
 Bijzonderheden 

1
) Albart Martensz 

   

 

 

454 RAK  85 FOLIO:       186 DATUM:         24-09-1624 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Balthazars, Mathijs Schuldenaar Echtpaar 
  Jansz, Sijne Schuldenares  
  Dorn, Johan Henricks Schuldeiser Echtpaar 
  Scherffs, Anna Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johan Henricks Dorn en 

echtgenote een bedrag van ƒ133-3 g.g. wegens resterende kooppenningen 
van hun huis en beloven dit te betalen een maand na Michaeli a.s., waarvoor 
zij als onderpand stellen  de overwaarde van hun huis en hun overige 
goederen. 
NB. in de kantlijn: op 11-08-1625 is schuldeiser voldaan van bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

455 RAK  85 FOLIO:        186v DATUM:         13-10-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albartz, Marten Volmachtgever  
  Schijffert, Johannes Gevolmachtigde IUL – bgm Zutphen 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Schijffert om, in der minne 

of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Doesburg of elders in Gelre of 
Zutphen en autoriseert hem als procurator ad lites om al het nodige te doen, 
met macht van substitutie. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

456 RAK  85 FOLIO:        186v DATUM:         16-11-1624 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritz, Marrigen Schuldenares Wed. Jurrien P. Backer 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Dercksz, Neeltgen Schuldeiseres Wed. Johan Schoenincks 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Neeltgen Dercksz een bedrag van 

ƒ58-2 c.g. wegens door haar man gekocht laken en belooft dit te betalen, 
waarvoor zij haar persoon en goederen als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

457 RAK  85 FOLIO:        187 DATUM:         19-11-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Enige stukken land 
  Steenwijk, Steenwijker Camp 
   
 comparanten Sasse, Merrigen Volmachtgeefster  
  Hoff, J. Momber  
  Berents, mr Thomas Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante, erfgename van haar zuster Vrouwken Sasse, verstrekt een  

volmacht aan mr Thomas Berents om voor het gerecht van Steenwijk over te 
dragen aan Jan Mertens, voor een bedrag van ƒ420 g.g., drie schepel land 
en aan scholtes Jan Wolffs twee mudde lands met alle rechten van dien en 
verder alle formaliteiten te verrichten die nodig zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

458 RAK  85 FOLIO:        187v DATUM:         22-03-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Horn, Marrigen van Volmachtgeefster Wed. Willem 

1
) 

  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Struck, Revert Gevolmachtigde Zwager 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar zwager Revert Struck om, in 

der minne of gerechtelijk, de erfenis op te eisen van (open gelaten) en 
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daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 
   
 bijzonderheden 

1
) Jodoci Goykeri, predikant 

   

 

 

459 RAK  85 FOLIO:        188 DATUM:         23-03-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Reddekers, Mense Volmachtgever  
  Reddekers, Marie Volmachtgeefster  
  Keijlewer, Plechelmo Momber Secretaris 
  Jansz, Claesgen Erfgename Wed. Arent Reddeker 
  Willemsz, Mauris Borg  
  Hendricksz, Goosen Borg  
     
 samenvatting Comparanten verklaren, mede namens hun moeder, van de weduwe van hun 

broer Arent de goederen ontvangen te hebben die hen toekomen, waarvoor 
zij haar bedanken met belofte van vrijwaring en waarvoor zij twee borgen 
aanstellen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

460 RAK  85 FOLIO:        188v DATUM:         04-04-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albartz, Marten Volmachtgever Burgemeester 
  Rerincx, Elisabeth Echtgenote Niet aanwezig 
  Schiffort, Johannes Gevolmachtigde IUL – bgm Zutphen 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Schiffort om hun zaken 

waar te nemen in het hertogdom van Gelderland, het rijk van Nijmegen, het 
graafschap Zutphen en elders en in het bijzonder om in beroep te gaan 
tegen de uitspraak dd 02-04-1625 van het Doesburgse Landgerecht in de 
zaak van jkr Derck van Keppel Verwolde en comparant en daarbij al het 
nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

461 RAK  85 FOLIO:        189 DATUM:         12-04-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Henricksz, Merrigen Wed. van Casper Berentz Moeder 
  Jans, Willem Voogd Wachtmeester 
  Jansz, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Engeltgen Caspers als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. en belooft haar lezen,  
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

462 RAK  85 FOLIO:         189 DATUM:         14-04-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoorne, Mariken van Volmachtgeefster Wed. Jodoco Goickero 

1
) 

  Keijlewer, Plechelmo Momber Secretaris 
  Storck, Revert Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Revert Storck om haar zaken waar 

te nemen in Deventer en elders en geeft hem de macht alles te doen, zowel 
binnen als buiten rechten, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden 

1
) in leven predikant in Kampen 

   

 

 

463 RAK  85 FOLIO:          189v DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cloppenburch, jfr Margretha Volmachtgeefster Wed. Oldeneel 
  Oldeneel, Arent van  Momber  
  Sael, mr Johan Jansz Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan mr Johan Jansz Sael om, 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

464 RAK  85 FOLIO:         190 DATUM:           10-06-1625 

 onderwerp Rentebetaling 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pouwelsz, Michiel Comparant  
  Woltersz, Johan Begunstigde De weduwe van … 
     
 samenvatting Comparant belooft jaarlijks aan de weduwe van Johan Woltersz, Janneke 

Hermensz, een rente van ƒ6 g.g. te betalen in de maand juni;  hij zal de 
hoofdsom aflossen als hij daartoe van tevoren wordt verzocht. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

465 RAK  85 FOLIO:         190 DATUM:         14-06-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egbertz, Marrigen Comparante Zusters 
  Henricksz, Derck Echtgenoot  
  Egbertz, Wijntgen Comparante  
  Dercksz, Henrick Echtgenoot  
  Lambertz, Geert Voogd  
  Henricksz, Evert Voogd  
     
 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 
   

 

 

466 RAK  85 FOLIO:         190v DATUM:         27-06-1625 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Carlier, mr Johan Comparant Uurwerker Zwolle 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat de magistraat van deze stad met hem heeft 

afgerekend zijn werkzaamheden, zowel die aan het nieuwe uurwerk op de 
Boventoren als ook die van het onderhoud van enige jaren terug, de 
reparatie van het uurwerk van het H. Geest Gasthuis, zodat hij geen 
aanspraken meer op hem kan maken; hij bedankt de magistraat voor de 
betaling. 

   
 bijzonderheden Geen 
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467 RAK  85 FOLIO:         190v DATUM:         06-09-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Schip de Zwarte Raven  
   
 comparanten Albartz, Marten Volmachtgever  
  Lespierre, Steven de Idem  
  Gosewijnus, Thomas Idem  
  Ras, Johan Idem  
  Brant, Arent Idem  
  Smit, Jorisz  Gerritz Idem  
  Backer, Gerrit Gevolmachtigde Schipper - reder 
  Jansz, Gerrit Gevolmachtigde Idem 
     
 samenvatting Comparanten, reders van het schip de Zwarte Raven, laatst gevaren door 

wijlen schipper Derck Jansz, verstrekken een volmacht aan Gerrit Backer en 
Gerrit Jansz om naar Rotterdam te gaan en te informeren of het betreffende 
schip met zijn lading uit Schotland  is aangekomen, het te lossen, het 
scheepsvolk te ontslaan, de halve huur te betalen enz. en het t.z.t. in 
Amsterdam te verkopen. Verder om van Rijck Thonisz Seijlemaker een 
bedrag tussen de ƒ1500 en 1600 c.g. te ontvangen en daarbij alle 
formaliteiten te vervullen zoals zij zelf gedaan zouden hebben, met macht 
van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

468 RAK  85 FOLIO:        191 DATUM:         10-10-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentz, Mariken Volmachtgeefster  
  Keijlewer, Plechelmo Momber Secretaris 
  Beeck, Grietien van  Gevolmachtigde Amsterdam 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Grietien van Beeck om namens 

haar van Hendrick Arentsz,  kopergieter, ƒ50 c.g. met rente te vorderen 
volgens obligatie en daarbij te handelen zoals comparante zelf gedaan zou 
hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

469 RAK  85 FOLIO:        191v DATUM:         17-10-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsz, Michgel Comparant  
  Hermsz, Jutte  Comparante Echtg. Claes Henricksz 
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  Arsenius, Gerardus Voogd  
  Jansen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogden de goederen en erfenis  

ontvangen te hebben van hun ouders, waarvoor zij hen bedanken met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

470 RAK 85 FOLIO:        191v DATUM:        27-10-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, tussen Gerhardus Arsenius en de weduwe Crijnsen 
   
 comparanten Hermsen, Michgel Schuldenaar Echtpaar 
  Gerrits, Anna Schuldenares  
  Wessinck, mr Wolter Schuldeiser Echtpaar 
  Visschers, Anneken Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Wolter Wessinck en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ318 c.g., waarvoor zij als onderpand stellen 
hun huis en overige goederen. 
NB. in de kantlijn: op 10-02-1626 meldt schuldeiser dat Johan Henricksz 
alles betaald heeft.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

471 RAK  85 FOLIO:        192 DATUM:         ongedateerd 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Maaseik, Echt 
   
 comparanten Grele, Mathias      Volmachtgever Echtpaar 
  Graus, Jannegen   Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote om zijn zaken waar 

te nemen en een huis te verkopen en daarbij alle formaliteiten te vervullen 
die nodig zijn volgens landrecht. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

472 RAK  85 FOLIO:         192v DATUM:         10-02-1626 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, tegen het Waaghuis 
   
 comparanten Hermansz, Michiel Schuldenaar Echtpaar 
  Gerritz, Anna Schuldenares  
  Henricksz, Johan Schuldeiser Echtpaar 
  Albartz, Mechteltgen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johan Henricksz en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ338 g.g. en zij beloven heden over een jaar te 
betalen, waarvoor zij als onderpand bieden hun huis, dat nog bezwaard is 
met ƒ600 g.g. en hun overige goederen.  
NB. in de kantlijn: op 17-05-1636 meldt Jan Henricksz, chirurgijn, dat hij 
voldaan is van bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

473 RAK  85 FOLIO:        193 DATUM:         28-02-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Schip de Zwarte Raven 
   
 comparanten Albartz, Marten  Volmachtgever Raadslid  - en namens 

1
) 

  Lespierre, Steven de Idem  
  Wyntges, Jan Idem Muntmeester 
  Roloffs, Lambert Idem  
  Brant, Arent Idem  
  Backer, Gerrit Idem  
  Ras, Johan Idem  
  Goswinus, Thonis Idem  
  Gerritz, Johan Gevolmachtigde Mede-reder 
     
 samenvatting Comparanten, reders van het verkochte schip de Zwarte Raven, tijdens zijn 

leven gevaren door Derck Jansz, verstrekken een volmacht aan Johan 
Gerritz om, in der minne of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen 
betreffende het verkochte schip en autoriseren hem als procurator ad lites 
om alle formaliteiten te verrichten, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden 

1
) zijn schoonzuster   

   

 

 

474 RAK  85 FOLIO:        193v DATUM:         10-03-1626 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sasse, Mettken Schuldenares Wed. mr Tomas Berentsen 
  Hoff, J. Momber  
  Linde, Johan Joch. vd Schuldeiser  
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 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Johan Jochemsen van der Linde 

een bedrag van ƒ208 c.g. afkomstig van de goederen die wijlen haar man als 
voogd over diens kinderen onder zich had en belooft dit te betalen met 
Pasen van dit jaar, waarvoor zij als onderpand stelt haar persoon en 
goederen. 
NB. in de kantlijn: op 17-09-1627 melden de gevolmachtigden van 
schuldeiser dat comparante de schuld heeft betaald.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

475 RAK  85 FOLIO:        194 DATUM:         21-03-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berenstein, jfr Magdalena v. Volmachtgeefster  
  Hoff, J. Momber  
  Gronouwe, Gerrit Lucasen v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Gerrit Lucasen van Gronouwe om 

van de ontvanger Bolck de jaarlijkse lijfrente van ƒ20 c.g. te vorderen die zij 
van de stad Haarlem ontvangt en die betaalbaar is op 13-02-1626 en daarbij 
al het nodige te doen, zoals zij zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

476 RAK  85 FOLIO:         194 DATUM:         29-03-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf Menesberch - Spoolde 
   
 comparanten Sasse, Mettken Volmachtgeefster Wed. mr Tomas Berentsen 
  Sasse, Merrigen Volmachtgeefster Wed. Willem Berentsen 
  Hoff, J. Momber  
  Sasse, Gijsbert Gevolmachtigde Neef 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun neef Gijsbert Sasse om 

van Reutger van Haersolte uit Zwolle hun deel van een bedrag van ƒ1152-14  
g.g. , 2/3

e
 van de helft, te vorderen dat hun toekomt vanwege het halve erf 

Menesberch te Spoolde en daarbij te handelen zoals zij zelf gedaan zouden 
hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 194v t/m 196v zijn blanco. 
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477 RAK  85 FOLIO:        197 DATUM:         20-03-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dorsten, Clamer van Volmachtgever Functionaris  van  
  Goekens, Claes Volmachtgever Idem 
  Berinck, Harmen Gevolmachtigde van Coesveld 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Harmen Berinck om, in der 

minne of gerechtelijk, hun uitstaande schulden te innen in Meteren en 
Schuttorp en daarbij alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn, met macht 
van substitutie.  

   
 bijzonderheden 1) het Drapeniersgilde  
   

 

 

478 RAK  85 FOLIO:        197 DATUM:          11-04-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsen, Claes Volmachtgever  
  Petersen, Remmelt Gevolmachtigde Ostel 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Remmelt Petersen om, in der minne 

of gerechtelijk, van Heijle Schutter uit Meppel het geld te vorderen, ƒ127 
c.g., dat hem nog toekomt en waarvoor hij borg heeft gestaan en daarbij al 
het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 197v t/m 199v zijn blanco. 

479 RAK  85 FOLIO:        200 DATUM:         04-04-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alberts, Nijse Wed. van Jan Willemsen Moeder 
  Willemsen, Toenis Voogd  
  Albertsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jennigen en 

Peterken Jans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind ƒ90 c.g. 
en de opbrengst van vaders kleren 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 
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480 RAK  85 FOLIO:        200v DATUM:         07-06-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ferruijt, Aeltgen    Comparante  
  Jansz, Hermen Momber  
  Witfelt, Henrick   Zwager  
     
 samenvatting Comparante verklaart van Henrick Witfelt het legaat dat haar en haar broer 

Berent Ferruijt van hun zuster Maijken Ferruijt per testament was 
toegekend, ontvangen te hebben, waarvoor zij hem bedanken met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 201 t/m 201v zijn blanco. 

481 RAK  85 FOLIO:        202 DATUM:          27-03-1626 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubbertsz, Jacobgen Comparante  
  Alberts, Jan Echtgenoot  
  Jansen, Aert Voogd  
  Lubberts, Karst Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

482 RAK  85 FOLIO:        202 DATUM:         31-03-1626 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sabe, Jaques Borg  
  Reimersz, Ike Begunstigde  Schipper Sneek 
     
 samenvatting Ten behoeve van de Raad, heeft comparant zich borg gesteld voor Ike 

Reimersz die eerdaags zal verklaren dat hij tien of elf dagen geleden, toen 
hij voorbij Kampen naar Dronten voer, goederen vervoerde die toebehoren 
aan een burger uit Deventer, Berent Huiberts uit de Boterstraat en dat die 
goederen ook aan deze persoon geleverd zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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483 RAK  85 FOLIO:         202 DATUM:         04-04-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Janneke Volmachtgeefster Wed. Egbert Bisschop 

1
) 

  Biszchop, mr Engbert - sr Momber Schoonvader 
  Egbertz, Clas Gevolmachtigde Vollenhove 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Clas Egbertz om, zowel binnen als 

buiten rechten, haar zaken waar te nemen die door het overlijden van haar 
vader en van haar man zijn ontstaan, de erfenis op te eisen en autoriseert 
hem als procurator ad lites om daarbij al het nodige te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) koperslager 

   

 

 

484 RAK  85 FOLIO:         202v DATUM:         18-04-1626 

 onderwerp Betaling van rente 
   
 onroerend goed Huis en erf gnd het Vergulde Lavoir  
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Sael, mr Johan Jansen  Comparant  
  Govertsen, Cornelis Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Cornelis Govertsen hem de jaarlijkse rente van 

ƒ12½ c.g. betaald heeft, gevestigd op een huis in Kampen, waarvoor hij hem 
bedankt, hoewel de rentebrief niet gevonden kan worden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

485 RAK  85 FOLIO:        203 DATUM:         17-07-1626 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en hof 
  Kampen, in de Hagen 
   
 comparanten Gerrijtsen, Jan Schuldenaar Echtpaar 
  Reijersz, Jacobien Schuldenares  
  Jacobsz, Frerick Schuldeiser Echtpaar 
  Petersz, Anna Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Frerick Jacobsz en echtgenote 

een bedrag van ƒ275 c.g. vanwege een  gekocht huis en beloven te betalen 
in termijnen: in mei 1627 ƒ75 c.g., in 1628 idem en verder jaarlijks hetzelfde 
bedrag totdat alles is betaald, alles zonder rente; mochten comparanten in 
gebreke blijven, dan betalen zij in die tussentijd 5 procent rente. Als 
onderpand stellen zij hun persoon en goederen.  
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

486 RAK  85 FOLIO:         204 DATUM:         09-08-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Gansneb gnd T., Otto Volmachtgever Namens echtgenote 

1
) 

  Clants, jfr Antonia  Volmachtgeefster  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Campensis. Jacobus J. Gevolmachtigde Advocaat hof Friesland 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Jacobus Jacobs Campensis 

om namens hen de procedure voort te zetten die hun (schoon)vader wijlen 
Alart Clant tegen de grietenij van Ferwerderadeel voor het hof van Friesland 
aanhangig heeft gemaakt en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is.  

   
 bijzonderheden 

1
) jfr Elisabeth Clants 

   

 

 

487 RAK  85 FOLIO:         204 DATUM:         25-03-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tengnagel, Otto Curator  
  Wissinck, mr Wolter Idem  
  Steenberch, Jan Idem  
  Jacobs, Jan Idem  
  Sael, Jan Idem  
  Vette, Peter Idem  
  Steenberch, Tonnijs Roelofsz Gevolmachtigde  
  Campensis, Jacobus Gevolmachtigde IUDr – advocaat 

1
) 

  Lust, Anthonis Gevolmachtigde Groningen 
     
 samenvatting Comparanten, curatoren over de desolate boedels van Jan Joosten en diens 

kinderen Joost, Willem en Geesen Jan Joosten, verstrekken een volmacht 
aan Tonnijs Roelofsz Steenberch, Jacobus Campensis en Anthonis Lust  
om hun zaken waar te nemen in Friesland, Groningen en elders en daar al 
het nodige te doen zoals comparanten zelf gedaan zouden hebben, indien 
aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) voor het hof van Friesland 

   

 

 

488 RAK  85 FOLIO:        204v DATUM:         04-08-1625 
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 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritz, Ottgen Wed. van Drijes Berentz Moeder 
  Doren, Johan Jans Voogd  
  Gerritz, Helmich Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Drijes en Janneke 

Driesz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ600 c.g. als aandeel in het 
huis en ƒ150 c.g. voor de gerede goederen, voor de zoon vaders kleren, de 
dochter een bed met toebehoren en kleding volgens haar stand 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 
   

 

 

489 RAK  85 FOLIO:         205 DATUM:         03-07-1626 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lindeman, Orbaen Comparant  
  Lubbertsz, Geertien Erfgename  
     
 samenvatting Comparant, mede caverende voor de andere erfgenamen van Lambert 

Hermsz, verklaart van Geertien Lubbertsz de goederen en nalatenschap die 
comparants vrouw en de andere erven van Lambert toekwamen, ontvangen 
te hebben, waarvoor hij haar bedankt met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

Bladzijde 205v is blanco. 

490 RAK  85 FOLIO:        206 DATUM:         07-04-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Lijsbet Wed. van Cornelijs Jansen Moeder 
  Harmsen, Jurrien Voogd  
  Carsten, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Cornelijs Cornelisen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. en belooft hem lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het 
vruchtgebruik en stelt haar persoon en goederen als onderpand. 

   
 bijzonderheden Geen 
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De bladzijden 206v t/m 207v zijn blanco. 

491 RAK  85 FOLIO:         208 DATUM:         17-02-1624 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritz, Peter Comparant  
  Pouwelsz, Thomas Voogd  
  Coyer, Johan Gisberts Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de erfenis van zijn moeder 

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

 

 

492 RAK  85 FOLIO:        208 DATUM:         06-03-1624 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Peter Gevolmachtigde  
  Hoevincks, Greetgen Volmachtgeefster Moeder 
     
 samenvatting Namens zijn moeder, verklaart comparant de goederen en erfenis van Alijt 

Hoevincks van de erfgenamen ontvangen te hebben, waarvoor hij hen 
bedankt met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

493 RAK  85 FOLIO:        208 DATUM:         07-05-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Helmichsz, Peter Wdn. Henrickgen Welmers Moeder 
  Voet, Gisbert Voogd  
  Rademaker, Gerrit Jansz Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Helmich, Gerrit en 

Willemtgen Petersz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ25 
c.g. en de dochter nog een bed met toebehoren en belooft hen lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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494 RAK  85 FOLIO:        208v DATUM:         03-07-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Morre, Paulus Volmachtgever  
  Munthuij, Matthijs van Gevolmachtigde Knecht 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn knecht Matthijs van Munthuij 

om, in der minne of gerechtelijk zijn zaken in Minnenbach onder de Bank 
van Bolten waar te nemen en speciaal om te vorderen van comparants 
vader, Peter Morre, de erfenis en goederen van zijn moeder en daarbij al het 
nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

495 RAK  85 FOLIO:        209 DATUM:         14-07-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jonas, Peter Volmachtgever  
  Chrisostomus, Alken Echtgenote  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, mede caverende voor zijn vrouw en haar zuster Mette 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

496 RAK  85 FOLIO:         209 DATUM:        05-08-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Petergen Wed. van Johan Lenartz Moeder 
  Lasman, Johan Voogd  
  Sasze, Jan Albartz Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Abigel Jansz als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12½ g.g., twee zilveren lepels onder 
berusting van de voogden en een bed met toebehoren bij haar huwelijk en 
belooft haar 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 haar persoon en goederen onderpand zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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497 RAK  85 FOLIO:        209v DATUM:         30-08-1624 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sabe, Peter Volmachtgever Echtpaar 
  Cauther, Elisabeth vd Volmachtgeefster  
  Cauther, Abraham vd Gevolmachtigde (Schoon)broer - Londen 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun (schoon)broer Abraham 

van den Cauther, waarvan de volledige tekst in de akte staat. 
Zij volmachtigen hem om in Londen en andere plaatsen in Engeland hun 
zaken waar te nemen, in der minne of gerechtelijk en daarbij alles te doen 
wat nodig is, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

498 RAK  85 FOLIO:         210 DATUM:         25-10-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Keylewer, Plechelmus Volmachtgever IUDr 
  Aelsz, jfr Metha Echtgenote  
  Aelsz, Gerrit Gevolmachtigde Zwager 
     
 samenvatting Mede namens zijn echtgenote, verstrekt comparant een volmacht aan zijn 

zwager Gerrit Aelsz om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te 
nemen in Elburg en daarbij alles te doen wat nodig is, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

499 RAK  85 FOLIO:        210v DATUM:         23-11-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sabe, Peter Gevolmachtigde  
  Cauter, Abraham vd  Volmachtgever  
  Coutz, Sander Gevolmachtigde  
  Dehuse, Cornelis Idem  
  Molin, Peter du Idem  
     
 samenvatting Comparant verstrekt namens zijn opdrachtgever een volmacht aan drie 

personen om in het sterfhuis van Willem van Benyngens ten behoeve van 
diens twee voorkinderen de goederen en erfenis te aanvaarden die hen 
toekomt. 

   
 bijzonderheden Geen 
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500 RAK  85 FOLIO:        211 DATUM:         12-04-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Haen, Peter die Schuldenaar Echtpaar 
  Jansz, Janneke Schuldenares  
  Stercke, Henrick Schuldeiser Echtpaar 
  Goertz, Toentgen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Henrick Stercke en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ510 c.g. wegens gekocht 
brouwersgereedschap, brouwketel, koelvat e.d. en belooft dit te betalen in 
termijnen: in mei van dit jaar ƒ210 c.g., in mei 1626 ƒ150 c.g. tegen 6 procent 
rente en het jaar erna het restant met rente. Als onderpand stellen zij het 
brouwersgereedschap en hun andere goederen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

501 RAK  85 FOLIO:        211v  DATUM:         23-05-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Keylewer, Plechelmus Volmachtgever IUDr  -  secretaris 
  Booth, Albertus de Gevolmachtigde Alias Greven - IUDr 
  Ittersum, Georgius ab  Gevolmachtigde IUDr 
  Symersz, mr Gerhardus Gevolmachtigde Procureur 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Albertus de Booth, Georgius ab 

Ittersum en mr Gerhardus Symersz om, in der minne of gerechtelijk, zijn 
zaken in Zwolle of elders waar te nemen en daarbij te handelen zoals hij zelf 
gedaan zou hebben, indien aanwezig.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

502 RAK  85 FOLIO:         212 DATUM:         30-06-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Engberts, Peter Volmachtgever  
  Holtman, Peter Gevolmachtigde uit Danzig 
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 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Holtman om namens hem zijn 
aandeel in de nalatenschap van zijn oom Marcelis Petersz te ontvangen en 
daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

503 RAK 85 FOLIO:         212 DATUM:        18-08-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bronckhorst, Peter van Wdn. van Lijsbet Willems Vader 
  Egberts, Roloff Voogd  
  Bartholomeus, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon als moeders erfdeel te 

hebben gereserveerd ƒ25 g.g., met Pasen 1626 te overhandigen aan de 
voogden en belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en 
te doen wat een goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn . 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

504 RAK  85 FOLIO:        212v DATUM:         29-09-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lousen Peter Volmachtgever  
  Janszen, Willem Volmachtgever  
  Petersen, Hendrick Gevolmachtigde  Neef 
     
 samenvatting Comparanten, mede caverende voor Derck Jans, verstrekken een volmacht 

aan hun neef Hendrick Petersen om de goederen en erfenis op te eisen van 
hun tante Jacoba Jansz, per testament dd 23-04-1619 in Roermond 
gepasseerd, aan hen toegekend. Het is gebleken dat de erven van de tante 
nog ƒ96 c.g. tegoed hebben van de erfgenamen van wijlen mr Gerrijt Zasz, 
waarvoor comparanten hun gevolmachtigde autoriseren om dit bedrag ook 
te vorderen, hoewel de rentebrief niet te vinden is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

505 RAK  85 FOLIO:         212v DATUM:         07-10-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed Huisje 
  Kampen, t.o. het Witte Kruis 
   
 comparanten Bartholomeus, Peter Schuldenaar Echtpaar 
  Gerrijts, Aeltien Schuldenares  
  Maijne, Jaques de Schuldeiser Bankhouder 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jaques de Maijne een bedrag 

van ƒ100 g.g. dat zij zullen betalen als zij met Pasen het geld van hun 
verkochte huisje ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

506 RAK  85 FOLIO:        213 DATUM:         02-11-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reutgers, Peter Comparant  
  Alerts, Reutger Voogd  
  Wiringen, Peter Henr. van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de goederen en erfenis 

ontvangen te hebben van zijn ouders en grootvader, waarvoor hij hen 
bedankt met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

507 RAK  85 FOLIO:        213v DATUM:         08-12-1625 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed Huis de Drie Haringen 
  Kampen, Warmoesmarkt 
   
 comparanten Hendricx, Peter Schuldenaar Schipper Meppel 
  Gijsberts, Geertken Schuldeiseres Wed. Jan H. Brouwer 
     
 samenvatting Comparant verklaart als onderpand te hebben gesteld een gesloten ton met 

goederen, staande in een huis op de Warmoesmarkt, eigendom van Peter 
Jansz uit Meppel, waar Geertken Gijsberts, beslag op heeft laten leggen. Hij 
belooft de ƒ22-12 c.g. met Vastenavond aan haar te betalen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 214 t/m 214v zijn blanco. 

508 RAK  85 FOLIO:        215 DATUM:         05-01-1624 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Achter de nieuwe Muur, naast de wed. Derck Swerts 
   
 comparanten Enniger, Rutger Volmachtgever  
  Henricks, Janneken Echtgenote  
  Evertz, Andries Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Mede namens zijn echtgenote, verstrekt comparant een volmacht aan 

Andries Evertz om zijn huis te verkopen en de formaliteiten daarbij te 
vervullen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

509 RAK  85 FOLIO:        215 DATUM:         26-04-1624 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meijer, Roloff Comparant  
  Meijer, Gerrigen Comparante  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Meijer, Berent Vader  
  Jansz, Hermen Voogd  
  Hermansz, Sweer Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun vader en hun gewezen voogden de 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

510 RAK  85 FOLIO:        215v DATUM:         25-05-1624 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, tussen Roeloff Rijcksen en Jan vd Linden 
   
 comparanten Jellis, Roeloff Comparant  
  Jans, Beele  Schuldenares  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Beele Jans de jaarlijkse rente van ƒ6 g.g. 

ontvangen te hebben, gevestigd op een huis in Kampen, waarvoor hij haar 
bedankt met belofte van vrijwaring, hoewel de rentebrief niet gevonden kan 
worden. 

   
 bijzonderheden Geen 
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511 RAK  85 FOLIO:        216 DATUM:         26-05-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tijmens, Rijckgen Wed. van Johan Janszens Moeder 
  Albartz, Johan Voogd  
  Schaffbanck, Andries Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Aeltgen Jansz als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ250 c.g., de opbrengst van de kleren 
en een bed met toebehoren en belooft haar lezen, schrijven en een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn . 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

512 RAK  85 FOLIO:        216 DATUM:         ongedateerd 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gisbertz, Rienck Volmachtgever  
  Sael, mr Johan Jansz Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansz Sael om zijn zaken 

waar te nemen voor het gerecht van Kampen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

513 RAK  85 FOLIO:       216v DATUM:        10-07-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Landerijen  
  Loevelinck, land van Gulik 
   
 comparanten Willemsz, Reijner Volmachtgever Echtpaar 
  Jacobs, Sijntgen Volmachtgeefster  
  Joopen, Jacob Gevolmachtigde Uit Catzum - Gulik 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun (schoon)vader om namens 

hen landerijen te verkopen die zij daar bezitten, afkomstig van 
volmachtgeefsters bruidsschat en daarbij alle formaliteiten te vervullen die 
noodzakelijk zijn, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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514 RAK  85 FOLIO:       216v DATUM:         03-07-1624 
 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gansneb gnd T., Reijner Borg  
  Bocop, jfr Metta toe Begunstigde Wed. de Wolffs 
     
 samenvatting Comparant heeft zich gerechtelijk borg gesteld ten behoeve van jfr Metta toe 

Bocop voor de goederen waarvan comparant vanwege zijn overleden vrouw 
jfr Margreta toe Bocop het vruchtgebruik heeft en die na zijn dood aan 
begunstigde of haar erfgenamen toekomen, waarvoor zijn persoon en 
goederen onderpand zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

515 RAK  85 FOLIO:        217 DATUM:         20-07-1624 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Hofstraat 
   
 comparanten Kempe, Peter Schuldenaar Echtpaar 
  Alartz, Geertruit Schuldenares  
  Ruitenburch, Arent van Schuldeiser Echtpaar 
  Bercks, jfr Geertruit Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Arent van Ruitenburch en 

echtgenote een bedrag van ƒ100 g.g. en beloven dit jaarlijks te betalen met 
ƒ5 g.g. waarvoor zij als onderpand stellen hun gekochte huis. 
NB. in de kantlijn: op 23-07-1625 is met wederzijds goedvinden een andere 
akte gepasseerd en is deze vervallen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

516 RAK  85 FOLIO:         217 DATUM:         07-10-1624 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Molen  
   
 comparanten Evertz, Rutger Comparant  
  Driesen, Maes  Schuldenaar De erven van … 
     
 samenvatting Comparant verklaart van de erven van Maes Driesen een bedrag van ƒ450 

c.g. ontvangen te hebben dat hij nog tegoed had van zijn halve molen, 
waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. Datum koopcedule is 
15-04-1617. 

   
 bijzonderheden Geen 
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517 RAK  85 FOLIO:        217v DATUM:         06-12-1624 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Twickeloe, Rodolph van Volmachtgever  
  Twickeloe, jfr Geertruida v. Volmachtgeefster Met Jacob Glauwe 
  Twickeloe, Judith van Idem En Christ. Hendricks 
  Twickeloe, Johanna van Idem  
  Twickeloe, jkr Jan van Gevolmachtigde Deventer 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan jkr Jan van Twickeloe om in 

Deventer hun testamentaire dispositie te laten valideren die zij heden voor 
Schepenen hebben gepasseerd, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

518 RAK  85 FOLIO:         218 DATUM:        20-01-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Reijner Volmachtgever  
  Berentz, Melchior Gevolmachtigde  
  Jansz, Derck Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, enige erfgenaam van zijn dochter Fijge Reijners en haar 

kinderen bij wijlen Johan Vroem in huwelijk verwekt, verstrekt een volmacht 
aan Melchior Berentz en Derck Jansz om, in der minne of gerechtelijk, alle 
zaken waar te nemen betreffende zijn dochter en haar kinderen, de goederen 
te verkopen en verder de formaliteiten te vervullen, met macht van 
substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

519 RAK  85 FOLIO:        218 DATUM:        20-01-1625 

 onderwerp Gerechtelijke cessie  
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jacobs, Reijner Comparant  
  Berentz, Melchior Koper  
  Jansz, Derck Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart, na ontvangst van het geld, gecedeerd te hebben aan 

Melchior Berentz en Derck Jansz alle goederen van zijn overleden dochter 
Fijge Reijners en haar kinderen, bij wijlen Johan Vroem, haar man, om de 
nalatenschap en goederen te bezitten en daar mee te doen en laten zoals zij 
willen. 
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NB. in de kantlijn: op 09-02-1625 melden kopers dat Gerrit Gerritsen zijn 
schuld aan de nalatenschap betaald heeft.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

520 RAK  85 FOLIO:         218v DATUM:         18-03-1625 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jansz, Roelofken Comparante Wed. Dirrick Evertsen 
  Leeuwendael, Jan v. Momber  
  Dirricksen, Geesken Begunstigde Dochter 

1
) 

     
 samenvatting Comparante verklaart gerechtelijk gecedeerd te hebben aan haar dochter 

Geesken de erfenis van haar neef Claes Dirricks uit Amsterdam zonder nog 
enige aanspraak daarop te zullen maken. 

   
 bijzonderheden 

1
) echtgenote van Hermen Willemsen, kistenmaker 

   

 

 

521 RAK  85 FOLIO:        219 DATUM:         28-03-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Land  
  Kamperveen 
   
 comparanten Willemsz, Reijner Wdn. van Aeltgen Aertz Vader 
  Herbertz, Leens Voogd  
  Reijnersz, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Beeltgen Reijners als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g. en moeders kleren en 
lijfstoebehoren en 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 land op Kamperveen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

522 RAK  85 FOLIO:        219 DATUM:         26-04-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Landerijen  
  Mastenbroek, Kuinre en Asschet 
   
 comparanten Jansz, Reijner Voogd Kind. Hubert Stockman 

1
) 
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  Backer, Johan Hermensz Voogd Idem 
  Gisbertz, Willem Voogd              Kind. Peter Claszens 

2
) 

  Coopszen, Henrick Voogd Idem 
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij, als voogden, ten overstaan van de vaders 

van hun pleegkinderen, ontvangen hebben de erfenis van de grootvader 
Peter Hessers, ƒ976 c.g. waarvan de legitieme portie van de vaders moet 
worden afgetrokken, n.l. ƒ130 c.g., zodat ieder een bedrag van ƒ846-11 c.g. 
voor zijn pleegkinderen ontvangt. Verder diverse stukken land waarover zij 
het bewind hebben totdat de kinderen volwassen zijn. 

   
 bijzonderheden 

1
) en wijlen Janneke Peters 

  
2
) en wijlen Evertgen Peters 

 

 

523 RAK  85 FOLIO:         219v DATUM:         03-05-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ingen, Roelof van Volmachtgever  
  Hendricks, Augustijn Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Augustijn Hendricks om namens 

hem op de zomerdijk te verschijnen en daar te helpen met reparaties aan de 
dijken, sluizen en dammen en te doen wat comparant gedaan zou hebben, 
indien aanwezig; hij zal hem schadeloos te stellen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

524 RAK  85 FOLIO:        220 DATUM:         14-05-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gansneb gnd T., Reiner Volmachtgever  
  Beeck, Derck van Gevolmachtigde Ambtman - schoonvader 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Derck van Beeck om namens hem, in 

der minne of gerechtelijk, van de erfgenamen van Volbert Jansz, 
paardenkoper, de pachtgelden te vorderen die hem toekomen en daarbij het 
nodige te doen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

525 RAK  85 FOLIO:        220 DATUM:        07-06-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed Smalschip 
   
 comparanten Claszes, Roloff Schuldenaar En echtgenote 
  Gerritz, Johan Schuldenaar Echtpaar 
  Reijers, Jacobgen Schuldenares  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Gerritz en echtgenote een 

bedrag van ƒ550 c.g. wegens een gekocht smalschip met gereedschap en 
toebehoren en belooft in termijnen te betalen: bij de levering ƒ125 c.g. en 
daarna jaarlijks met Pinksteren ƒ100 c.g. , te beginnen in 1626, totdat alles 
betaald is; als onderpand stelt hij het smalschip met alle toebehoren en zijn 
andere goederen. Verkoper verklaart dat er geen aanspraken op het schip 
gemaakt kunnen worden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

526 RAK  85 FOLIO:         221 DATUM:         13-06-1625 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vos, Roloff Frericks Comparant  
  Jansz, Thonis Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart aan Thonis Jansz een bedrag van ƒ50 c.g. te hebben 

overgedragen, dat Jacob Roloffsz  hem schuldig is volgens obligatie dd 10-
11-1622, zodat schuldeiser dit kan vorderen zoals comparant zou hebben 
gedaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

527 RAK  85 FOLIO:        221 DATUM:         15-03-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis 
  Utrecht, aan het kerkhof van de Dom 
   
 comparanten Ittersum, Robert van Curator Tot Nijenhuis - 

1
) 

  Knoppert, jkr Thomas Curator Aangesteld door het 
2
) 

     
 samenvatting Comparanten, als curatoren over de goederen van jkr Ernst Mulert op den 

Ordel, hebben de volmacht goedgekeurd die op 16-01-1624 in Zwolle is 
gegeven aan Plechelmo Keijlewer IUDr met clausule van substitutie, welke 
volmacht is overgegaan op Johan van der Cloesz, procurator, waarbij zij, 
curatoren, hem machtigen op te treden in Utrecht, Amersfoort en elders in 
de provincie, waar de goederen van jkr Ernst Mulert zich bevinden, deze 
goederen te verpanden of te verkopen en alle formaliteiten te verrichten die 
daarbij nodig zijn. Speciaal om aan jkr Derck Mulert, domheer tot Utrecht en 
schoonvader van jkr Ernst, een huis over te dragen dat deze enige jaren 
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geleden van jkr Ernst gekocht heeft en nog niet geheel heeft betaald; 
curatoren beloven de gevolmachtigde schadeloos te stellen. Deze akte is 
ook gepasseerd in aanwezigheid van Henrick Bentinck toe Werckeren, drost 
van Salland.  

   
 bijzonderheden 

1
) drost van Twente 

  
2
) landschap van Overijssel 

 

 

528 RAK  85 FOLIO:         222 DATUM:         18-07-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tijmens, Roloff Wdn. van Lubbe Fijges Vader 
  Eszen, Johan van  Voogd  
  Reijnersz, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Marrigen Roloffsz als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een pond Vlaams en moeders 
kleren en belooft haar te verzorgen en te doen wat een goede vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

529 RAK  85 FOLIO:          222v DATUM:        15-09-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Stal 
  Kampen, Groenestraat 
   
 comparanten Evertz, Rutger Schuldenaar Echtpaar 
  Carst, Alijt Schuldenares Niet aanwezig 

1
) 

  Hermansz, Willem Schuldeiser Echtpaar 
  Frericksz, Anneke Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem Hermansz en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ53 c.g. en beloven dit te betalen heden over 
een jaar, waarvoor zij hun stal als onderpand geven.  

   
 bijzonderheden 

1
) wegens zwakte 

   

 

 

530 RAK  85 FOLIO:        223 DATUM:         01-10-1625 

 onderwerp Bedanking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Tengnagel, Reiner Comparant Boekhouder der Armen 
  Twent, Bartolt Evertsen Comparant Wdn. Geertken Hendricks 

1
) 

  Goossen, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparanten bedanken de gewezen voogd over de kinderen van wijlen 

Hendrick Driesen en diens vrouw Jenneken voor zijn bewezen diensten, met 
belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden 

1
) mede caverende voor zijn schoonzuster Willemken Hendricks 

   

 

 

531 RAK  85 FOLIO:        223 DATUM:         11-10-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Reijner Volmachtgever Heemraad Kampen 

1
) 

  Steenberch, Tonijs Volmachtgever Heemraad IJsselmuiden 
1
) 

  Wolff, Helmich de Gevolmachtigde  
  Henricksen, Reijner Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Helmich de Wolff en Reijner 

Henricksen om namens hen het rit van Mastenbroek waar te nemen op 24-
10-1625 en andere werkzaamheden te doen en daarbij te handelen zoals zij 
zelf gedaan zouden hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden 

1
) en Mastenbroek 

   

 

 

532 RAK  85 FOLIO:        223v DATUM:         03-11-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Reinert Volmachtgever Burgemeester 
  Haenincks, Johannes Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Haenincks om, in der 

minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen en zijn uitstaande schuld bij 
Jan Hoff, brouwer te Meppel, te innen en daarbij te handelen zoals hij zelf 
gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

533 RAK  85 FOLIO:        223v DATUM:         05-12-1625 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roelofsen, Reijner Volmachtgever  
  Sael, mr Jan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Jan Sael om zijn zaken voor het 

stads- en landgerecht waar te nemen, met macht van substitutie. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

534 RAK  85 FOLIO:        224 DATUM:         04-04-1624 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Blanckvoort, Steven  Comparant  
  Ruitenburch, Evert van Voogd  
  Wolff, Helmich de Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de goederen en erfenis van 

zijn ouders te hebben ontvangen, waarvoor hij hen bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

535 RAK  85 FOLIO:         224 DATUM:         03-09-1624 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, St. Jacobsstraat 
   
 comparanten Mussche, Sijmon Petersz Schuldenaar Echtpaar 
  Gerritz, Niesken Schuldenares  
  Hermansz, Jurrien Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jurrien Hermansz ƒ75 g.g. en 

beloven dit te betalen in mei 1625, waarvoor zij hun huis, persoon en 
goederen als onderpand stellen.  
NB. in de kantlijn: op 15-05-1626 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

536 RAK 85 FOLIO:         224v DATUM:         08-10-1624 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoogendorp, jfr Susanna v. Comparante  
  Petersz, Peter Echtgenoot  
  Caluwaert, Guiliam Executeur  
     
 samenvatting Comparante, mede-erfgename van haar broer Daniel van Hoogendorp, 

overleden in Sicilie(?), verklaart van de executeur ontvangen te hebben een 
bedrag van 620 pond 12 shilling en 5 grote Vlaams, waarvoor zij hem 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

537 RAK  85 FOLIO:        225 DATUM:        16-12-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Swaene Wed. van Thomas Henricksz Moeder 
  Dercksz, Johan Voogd  
  Jansz, Albart Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Isaac en Symon 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

538 RAK  85 FOLIO:        225 DATUM:         11-10-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsz, Seijne Gevolmachtigde  
  Heijmensz, Berent Volmachtgever  

  Aeltsz, Gerrijt Erfgenaam Echtpaar 
  Gerrijts, Femme Erfgename  
     
 samenvatting Namens haar volmachtgever, verklaart comparante van Gerrijt Aeltsz en 

diens vrouw een bedrag van ƒ110 c.g. ontvangen te hebben, volgens het 
akkoord dd 06-01-1619 gesloten, als erfenis van Jacob Berentsz, de eerste 
echtgenoot van erfgename, waarvoor zij bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 



196 

 

539 RAK  85 FOLIO:         225v DATUM:         01-12-1624 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evertsz, Stijne Comparante  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Seijne, Evert Vader  
     
 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 
   

 

 

540 RAK  85 FOLIO:        225v DATUM:        25-03-1625 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Jansz, Symon Borg Wielmaker 
  Jansz, Henrick Borg  
  Petersz, Barent Schuldenaar  
  Hardenberch, Lubbert v. Schuldeiser Verwalter Landgericht 
     
 samenvatting Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld ten behoeve van 

Lubbert van Hardenberch voor Barent Petersz vanwege zijn potschip dat op 
het Haatland aan hoger wal is gedreven en aan hem toebehoort en dit 
wegens de eventuele aanspraken van de dijkgraaf. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

541 RAK  85 FOLIO:        225v DATUM:         18-06-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schuer, Steven van der Volmachtgever Kapitein 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om voor het gerecht van 

Wanneperveen te verklaren dat hij van Jan Petersz Utenhouck, zijn gewezen 
korporaal van de adelborsten, een bedrag van ƒ215 c.g. tegoed heeft en 
geen gelden van de korporaal in berusting heeft, conform de uitspraak dd 
05-11-1624. Vanwege zijn militaire functie is hij niet in staat zelf naar 
Wanneperveen te gaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
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542 RAK  85 FOLIO:        226v DATUM:        22-06-1625 
 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Joosten, Steven  Comparant  
  Clasz, Engbert Voogd  
  Bischop, mr Engbert Voogd Koperslager 
     
 samenvatting Comparant verklaart van de voogden over Marrigen Joost, dochter van 

Joost Stevensz, de goederen en erfenis van haar grootmoeder Berentgen 
ontvangen te hebben, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

543 RAK  85 FOLIO:        226v DATUM:         25-06-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Steven Schuldenaar Echtpaar 
  Gerritz, Lijsbet Schuldenares  
  Willemsz, Derck Schuldeiser Echtpaar 
  Jansz, Wijne Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Derck Willemsz en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ123-10 c.g. dat zij in twee termijnen beloven te 
betalen: eenmaal met Pasen 1627 en eenmaal in 1628 tegen 6 procent. Als 
onderpand gelden hun twee koeien en hun inboedel. 
NB. in de kantlijn: op 29-06-1627 heeft schuldeiser alles ontvangen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

544 RAK  85 FOLIO:        227 DATUM:         25-06-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Steven comparant  
  Carel, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogd de goederen en erfenis van 

zijn ouders ontvangen te hebben, waarvoor hij hem bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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545 RAK  85 FOLIO:         227 DATUM:         01-07-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, mr Simon Volmachtgever  
  Keijlewer, Plechelmus Gevolmachtigde IUDr 
  Simons, mr Gerrit Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Plechelmus Keijlewer en mr Gerrit 

Simons om, zowel binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen voor 
het gerecht van Wanneperveen of elders en daarbij te handelen zoals hij zelf 
gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

546 RAK  85 FOLIO:         227v DATUM:         07-07-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evertsen, Steven Wdn. van Esken Dirrick Vader 
  Evertsen, Reijner Voogd  
  Uttert, Jan van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Evert, Aelken, 

Janneken en Dirrick Evertsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd 
ieder ƒ50 c.g. en de opbrengst van moeders kleren 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 
   

 

 

547 RAK  85 FOLIO:         228 DATUM:         28-07-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Frans, Susanna Comparante  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Moeck, Peter Henricksz Voogd Oom 
  Pouwelsz, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis 

van haar moeder en grootmoeder ontvangen te hebben, waarvoor zij hen 
bedankt met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
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548 RAK  85 FOLIO:        228 DATUM:         05-08-1625 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lith, Susanna van der Volmachtgeefster  
  Keijlewer, Plechelmo Momber  
  Lith, Helene van der Gevolmachtigde Zuster 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar zuster Helene om in 

Leeuwarden of elders in Friesland het uitstaande geld te beuren dat haar 
toekomt, ƒ100 c.g. en daarbij al het nodige te doen met standvastigheid. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

549 RAK  85 FOLIO:        228v DATUM:         22-08-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Grotenhuis, Stijntken ten Volmachtgeefster Wed. Alart J. Jongbloet 

1
) 

  Keijlewer, Plechelmo Momber Secretaris 
  Bonthe, Thomas de Curator Over de dochters 

2
) 

  Campensis, Jacobus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Jacobus Campensis om voor de 

krijgsraad van Leeuwarden de kapitein Hendrick Kemmits te dagvaarden en 
tegen zijn voornemens te procederen en daarbij alles te doen wat nodig is, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) vaandrig van kapitein Besten 

  
2
) Jenneken en Zwaentken Aellartsz 

 

 

550 RAK  85 FOLIO:        229 DATUM:         08-09-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jansen, mr Simon Volmachtgever  
  Mores, Casparus Gevolmachtigde  
  N., Arnoldus Gevolmachtigde Brouwer Zwartsluis 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Casparus Mores en Arnoldus N. om, 

in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor het gerecht van 
Zwartsluis en Wanneperveen, zijn uitstaande schulden en renten te innen, 
goederen te verkopen en daarbij alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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551 RAK  85 FOLIO:         229v DATUM:         18-10-1625 

    
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alberts, Swaentken Volmachtgeefster Echtg. Arent Claesen 

1
) 

  Keijlewer, Plechelmo Momber Secretaris 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante, caverende voor haar echtgenoot, verstrekt een volmacht aan 

Peter Vette om, in der minne of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen in 
Kampen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) van Campen 

   

 

 

552 RAK  85 FOLIO:         229v DATUM:         25-11-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Grootenhuijs, Stijntken ten Schuldenares Wed. Alert Jonckbloet 
  Hoff, J. Momber  
  Jansen, Jochem Schuldeiser Koopman Emmerich 
  Emans, Itken Schuldeiseres Echtgenote 
  Harmsen, Gijsbert Borg  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jochem Jansen en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ600 c.g.  wegens gekocht laken en belooft dit te 
betalen over een half jaar van heden, waarvoor haar persoon en goederen 
onderpand zijn. Er wordt een borg aangesteld. 
NB. in de kantlijn: op 31-05-1626 is schuldeiser voldaan van bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

553 RAK  85 FOLIO:          230v DATUM:         24-12-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lespierre, Steven de Volmachtgever  
  Lespierre, Samuel de Gevolmachtigde Broer 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn broer Samuel om in Keulen voor 

het gerecht te protesteren tegen Ferdinand Fuickel en verder om te vorderen 
van de erfgenamen van de weduwe van Germain le Duit  de honderd 
rijksdaalders die wijlen haar zoon Germain in maart 1610 geleend heeft en 
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waarvan de weduwe bij leven heeft beloofd dat dit van haar nalatenschap zal 
worden betaald. Zijn broer wordt geautoriseerd als procurator ad lites om al 
het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

554 RAK  85 FOLIO:         230v DATUM:         13-01-1626 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricksz, Steven Schuldenaar Vollenhove 
  Jacobsen, Jan Schuldenaar Idem 
  Steenberch, Tonijs Roelofsen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Tonijs Roelofsen Steenberch 

gedurende tien jaar lang, ingaande a.s. St. Jan, jaarlijks een kwart vat goede 
boter, wegens een erf gepacht door schuldeiser, dat nu door schuldenaren 
als meier wordt gebruikt en dit gedurende de duur van de pacht. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

555 RAK  85 FOLIO:         231 DATUM:         26-01-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jansen, Steven  Volmachtgeefster Wed. Harmen Berentsen 
  Jansen, Leur Momber Schoonzoon 
  Kiers, Jan Gevolmachtigde Meppel 
  Hoffmans, Jan Gevolmachtigde  Idem 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Jan Kiers en Jan Hoffmans om, in 

der minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen in Meppel en de regio, 
in het bijzonder om de goederen op te eisen die afkomstig zijn van wijlen 
haar zoon Gerrit, in Meppel overleden, die te verkopen en daarbij alle 
formaliteiten te vervullen, met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 231v t/m 235v zijn blanco. 

556 RAK  85 FOLIO:        236 DATUM:         19-02-1624 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Jacobsz, Tijmen Schuldenaar Echtpaar 
  Jansz, Gretgen Schuldenares  
  Hermansz, Jurrien Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jurrien Hermansz een bedrag 

van ƒ53 c.g. en beloven dit te betalen met St. Jan van dit jaar, waarvoor zij 
hun persoon en goederen als onderpand stellen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

557 RAK  85 FOLIO:         236 DATUM:         06-03-1624 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Trijne Schuldenares Wed. Hendrick Geertsen 
  Jansen, Hendrick Voogd  
  Gerrijtsen, Jan Voogd  
  Twente, Jan Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparante, vergezeld door de voogden over haar kinderen, verklaart 

schuldig te zijn aan Jan Twente, voogd over Egbert Jochems, een bedrag 
van 106 daalders; zij belooft met Michaeli a.s. te betalen, waarvoor zij haar 
zes koeien als onderpand stelt. 
NB. in de kantlijn: op 19-11-1624 meldt Egbert Joachimsz dat Johan Sabe 
als borg belooft heeft de schuld in 5 à 6 dagen te betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

558 RAK  85 FOLIO:        236v DATUM:         14-04-1624 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bemmel, Carel van Comparant Echtpaar 
  Dercksz, Maijken Comparante  
  Santen, Gerrit van Voogd  
  Lucassen, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de gewezen voogden over de kinderen 

afkomstig uit het eerste huwelijk van comparante, de goederen en erfenis 
ontvangen te hebben van hun vader, dd 24-01-1623, waarvoor zij hen 
bedanken met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
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559 RAK  85 FOLIO:         236v DATUM:         24-04-1624 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bemmel, Carel van Comparant Echtpaar 
  Dercksz, Maijken Comparante  
  Lucasz, Gerrit Begunstigde  
     
 samenvatting Comparanten verklaren te hebben overgedragen aan Gerrit Lucasz drie 

verschillende obligaties op naam van Minicus Evertsz en diens echtgenote 
Stijntgen, samen ƒ240 c.g. met de rente van dien, verder nog twee obligaties 
op naam van Willem Aeltsz en Thomas Berentz, ad ƒ106 c.g. en tenslotte 
een obligatie op naam van Tijmen van Wilsem, ad ƒ120 c.g., zodat hij op de 
verschijndag het geld kan opeisen. 

   
 bijzonderheden De opsomming van obligaties, staande in de kantlijn, is doorgehaald. 
   

 

 

560 RAK  85 FOLIO:        237 DATUM:         08-05-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bont, Thomas de Volmachtgever  
  Emans, Johan Gevolmachtigde Zutphen 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Emans om, in der minne of 

gerechtelijk, van Laurens Slinsbij, luitenant van kapitein Slinsbij, garnizoen 
te Zutphen, het geld te vorderen dat hij nog tegoed heeft volgens obligatie, 
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

  

561 RAK  85 FOLIO:        237v DATUM:         10-06-1624 

 onderwerp Vestiging van een rente 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wessels, Thonis Jansz Comparant Echtpaar 
  Egbertz, Blijde Comparante  
  Bischop, Engbert Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren aan de voogd over het kind van Engbert Jurriens 

een jaarlijkse rente van ƒ6 g.g. gegeven te hebben, betaalbaar met Pasen, 
waarvoor deze belooft de hoofdsom af te lossen als dit een vierendeel jaars 
van tevoren wordt gemeld. 

   
 bijzonderheden Geen 
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562 RAK  85 FOLIO:          237v DATUM:         25-06-1624 
 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Zaai- en groenland 
   
 comparanten Helmichsz, Toentgen Comparante  
  Meijne, Jacob de Momber  
  Berentz, Johan Oom   
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar oom Johan Berentz, vanwege het overlijden 

van haar voogd, de goederen en erfenis van haar grootmoeder Altgen 
Leverinck ontvangen te hebben m.u.v. een stuk zaai- en groenland en ƒ12½ 
g.g. die zij pas na het overlijden van Femme Asschens zal ontvangen, 
afkomstig van haar grootvader Berent te Cotte die het aan Femme in 
vruchtgebruik heeft gegeven; zij bedankt haar oom met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

563 RAK  85 FOLIO:        238 DATUM:        12-07-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wees, jfr Theodora van Volmachtgeefster Wed. jkr Bathar 

1
) 

  Vecht, Henrick Jansen vd Momber  
  Utterwick, Henrick van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Henrick van Utterwick om, in der 

minne of gerechtelijk, haar uitstaande schulden in Overijssel te innen en  
speciaal om van Cals Crijnsen ƒ21 g.g. te eisen die zij tegoed heeft en 
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) van der Vecht 

   

 

 

564 RAK  85 FOLIO:        238v DATUM:         17-08-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Blox, Tanneken  Volmachtgeefster Wed. Jacob J. Beij 
  Beij, Joris Jacobsz Momber Zoon  
  Poeten, Berent   Gevolmachtigde Emden 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Berent Poeten om, in der minne of 

gerechtelijk, een bedrag van ƒ224 c.g. te vorderen dat zij tegoed heeft van 
Artur van der Vont uit het Oos-Friese ambt van Lieroort met de rente vanaf 
15-04-1613 en daarbij al het nodige te doen als procurator ad lites, met 
macht van substitutie. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

565 RAK  85 FOLIO:        238v DATUM:         09-09-1624 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wessels, Tonnijs Jan Comparant Echtpaar 
  Egbertsz, Blijde Comparante  
  Dongen, jkr Gerhardt v. Schuldeiser En echtg. Berte 
     
 samenvatting Comparanten verklaren te hebben gecedeerd aan jkr Gerhardt van Dongen 

en echtgenote wegens geleverde stenen een bedrag van ƒ350 c.g. dat zij 
nog tegoed hebben, vanwege een scheepsbrief dd 20-12-1622, van het 
echtpaar Jan Gerrijtsz en Jacobien Reijersz, waarbij comparanten dus afzien 
van alle aanspraak op die scheepsbrief. 
NB. in de kantlijn: op 25-07-1628 is schuldeiser voldaan van bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

566 RAK  85 FOLIO:        239 DATUM:         19-11-1624 

 onderwerp Transport en onderpand 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Trijne Schuldenares Wed. Henrick Gerritz 
  Jansz, Henrick Momber Zoon 
  Gerritz, Johan Momber Zoon 
  Sabe, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij voor een bedrag van 106 daalders en 30 

stuivers aan Johan Sabe haar drie koeien met een kalf, met hooi en voeding, 
heeft overgedragen tot mei 1625, zodat, indien nodig, deze verkocht kunnen 
worden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

567 RAK  85 FOLIO:        239v DATUM:         03-03-1625 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Frans, Truijde Wed. van Arent Gerritz Moeder 
  Toren, Johan te   Voogd  
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  Gerritz, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige  zoon Arent Arentsz als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ200 c.g. , twee zilveren lepels en zijn vaders 
gordel met beslag 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 als onderpand stelt 
haar huis. 
NB. in de kantlijn: op 16-05-1642 is het onderpand veranderd in een huis in 
de Geerstraat. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

568 RAK  85 FOLIO:        239v DATUM:         19-03-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Venewolt, Timen Jansen Volmachtgever  
  Torck, Johannes Gevolmachtigde Procureur Bekum  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Torck om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken in Bekum waar te nemen, waarvoor hij schadeloos 
gesteld zal worden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

569 RAK 85 FOLIO:         240 DATUM:          13-06-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Thonis Schuldenaar  
  Vos, Roloff Frericksz Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Roloff Frericksz Vos een bedrag 

van ƒ46 c.g. en belooft dit te betalen in oktober van dit jaar, met Martini, 
waarvoor hij zijn persoon en goederen als onderpand stelt.  
NB. in de kantlijn: op 23-03-1627 heeft schuldeiser ƒ20 c.g. ontvangen; het 
resterende bedrag zal in twee termijnen worden betaald: met Pasen 1628 en 
1629. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

570 RAK  85 FOLIO:        240 DATUM:         18-06-1625 



207 

 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Thonis Borg  
  Jansen, Clas Schuldenaar Zutphen 
     
 samenvatting Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld ten behoeve van Steven de 

Lespierre voor Clas Jansen uit Zutphen wegens gekochte pramen en de 
eventuele aanspraken die daarop gemaakt kunnen worden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

571 RAK  85 FOLIO:         240v DATUM:         06-02-1626 

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

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor het gerecht van Kampen, in het 
bijzonder die tegen wijlen Jan Tijsen, zijn echtgenote (ook overleden) en 
hun erfgenamen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

572 RAK  85 FOLIO:        240v DATUM:         24-02-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pouwelsen, Thomas Wdn. van Berentien Gerrijtsz Vader 
  Gerrijtsz, Jan Voogd  
  Janszen, Gijsbert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geertien, Aeltien en 

Swaentien Thomasz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen 
ƒ200 c.g., bij hun overlijden te vervallen aan de vader en de opbrengst van 
moeders kleren, ƒ125 c.g. waarvan de kinderen de rente krijgen, dit 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 van de hoofdsom. 

   
 bijzonderheden Geen 
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573 RAK  85 FOLIO:        241 DATUM:         17-04-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   

 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Maets, Trude Wed. van Jan Jansen Moeder 
  Jansen, Harmen Voogd  
  Jansen, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Willem Jansen als vaders 

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

   
 bijzonderheden Namen van de voogden zijn niet in de akte vermeld. 
   

 

 

574 RAK  85 FOLIO:         241v DATUM:         26-04-1626 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritz, Thijs Comparant  
  Adams, Henrickgen Comparante  
  Hermansz, Wessel Schuldeiser Voogd  
  Henricksz, Derck Schuldeiser Voogd - kistenmaker 
     
 samenvatting Comparanten verklaren betaald te hebben aan de voogden over de kinderen 

van Engbert Jansz de jaarlijkse ƒ3 g.g. en tegelijkertijd de jaarlijkse ƒ3 g.g. 
aan Wessel Hermansz, betaalbaar met Pasen volgens de opdrachtbrief en 
beloven deze renten jaarlijks af te lossen onder verband van hun persoon en 
goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden  242 en 242v zijn blanco. 

575 RAK  85 FOLIO:        243 DATUM:         14-04-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Veesman, Willem Dercksz Wdn. Lubbe Henricksz Vader 
  Jansz, Bartholt Voogd  
  Henricksz, Frerick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Petergen, Henrick, 

Rickse, Egbert, Johan en Aelt Willemsz als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd ieder kind ƒ225 c.g. en de dochters een bed met toebehoren 
en haar moeders kleren, de zoons zullen hun vaders kleren erven en 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 
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heeft het vruchtgebruik, waarvoor hij als onderpand stelt al zijn goederen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

576 RAK  85 FOLIO:        243 DATUM:         20-05-1624 

 onderwerp Verkoop schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
   
 comparanten Tellevoorn, Willem Jansen Gevolmachtigde  
  Hartgersen, Willem Volmachtgever Echtpaar 
  Clas, Greetken Volmachtgeefster  
  Clas, Peter Volmachtgever  
  Alertsen, Drees Koper Echtpaar - Brouwer 
  Hermes, Elsken Koopster  
  Indijck, Egbert Schuldenaar Echtpaar 
  Tonijs, Greete Schuldenares  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgevers, verklaart comparant verkocht te hebben aan 

Drees Alertsen en diens echtgenote een schuldbekentenis groot ƒ106 g.g. 
tegen 6 procent, die zij geërfd hebben van mr Govert Tellevoorn, gevestigd 
op het huis van Tomas van Oostende, nu bewoond door Egbert Indijck, die 
tot nu toe ƒ4 g.g. en 24½ stuiver heeft opgebracht conform 
schuldbekentenis dd 22-06-1611. Schuldenaars accepteren deze regeling.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

577 RAK  85 FOLIO:         244 DATUM:         07-07-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arnhem, Wessel van Volmachtgever  
  Hermans, Seyne Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Seyne Hermans om voor het gerecht 

van Oldebroek te verschijnen en daar een protestbrief af te geven tegen 
geëiste en overgeleverde gerechtskosten, ingesteld op 10-06-1624 door 
Arent van Ruitenburch, burgemeester en daarbij alles te doen wat nodig is, 
zoals hij zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

578 RAK  85 FOLIO:        244 DATUM:         26-07-1624 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wessinck, mr Wolter Jansz Gevolmachtigde Voogd 
  Olfs, Olphert Volmachtgever  
  Hartochsen, Willem Comparant  
  Bolt, Albart Gevolmachtigde Gerechtsdienaar  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgever en als voogd over de kinderen van Geert 

Vriesen, hebben comparanten een volmacht verstrekt aan Albart Bolt om 
namens hen het geld te vorderen dat zij tegoed hebben van het sterfhuis 
van Goert Tellevoren en daarbij al het nodige te doen 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

579 RAK  85 FOLIO:        244v DATUM:         26-08-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Landerijen en diverse maten land, w.o. één gnd. de Bosch 
  Dronten, van de Zwartendijk tot aan de zee, Oosterwolde, Oldebroek 
   
 comparanten Aertz, Webbeken Wed. van Peter Foppe Moeder 
  Twent, Lambert Evertz Voogd  
  Berentz, Henrick Voogd  
  Jansz, Bartholt Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jacobgen, Aert, 

Foppe, Lambert en Cornelis Petersz als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd de helft van een serie landerijen en maten in de stadsvrijheid, 
Oosterwolde, land en erven in Oldebroek, o.a. bewoond door Gerbert Artz, 
geërfd van haar vader Aert Jansz en de inboedel, koeien en hooi 
gewaardeerd op ƒ600 g.g., de dochter een bed met toebehoren en alle 
kinderen worden gekleed als goede burgers; zij belooft hen lezen, schrijven 
en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Details over het onroerend goed in de akte. 
   

 

 

580 RAK  85 FOLIO:         245 DATUM:          18-09-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentz, Vrybbelt Wdn. van Greetgen Jansz Vader 
  Geertzen, Henrick Voogd  
  Wynolts, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrick en Janneken 

Vrybbeltz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen honderd 
daalders, ƒ50 c.g. van hun grootmoeder en ƒ112 c.g. van moeders kleren, 
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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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

581 RAK  85 FOLIO:         245v DATUM:         14-10-1624 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Baeck, Wolter Hermansz Volmachtgever  
  Spierlinck, Henrick Gerritz Gevolmachtigde Schipper 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Gerritz Spierlinck om 

namens hem voor de bewindhebbers van de Oost-Indische Compagnie in 
Amsterdam te verschijnen en daar van het traktement van comparants zoon 
Herman Woltersz, in dienst van de Compagnie, een bedrag van ƒ50 c.g. te 
vorderen om de schulden van zijn zoon te betalen en daarbij alles te doen 
wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

582 RAK  85 FOLIO:        246 DATUM:         16-10-1624 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Baeck, Wolter Hermansz Wdn. Geesgen Jansz Vader 
  Carel, Adam Voogd  
  Jansz, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Herman Woltersz als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ125 g.g. en belooft hem te 
verzorgen en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de 
voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

583 RAK  85 FOLIO:         2246 DATUM:         02-12-1624  

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelijs, Willemken Wed. van mr Sweer Martens Moeder 
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  Hoff, J. Momber  
  Jochemsen, Jochem Voogd  
  Smit, mr Hans Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Cornelijs, Neelken, 

Anneken, Frans en Sweer Sweertsen als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd elke zoon ƒ50 c.g. en de dochters ieder ƒ60 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, waarvoor zij als onderpand stelt haar persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

584 RAK  85 FOLIO:         246v DATUM:         17-02-1625 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albartz, Wybrant Comparant  
  Albartz, Leucht Idem  
  Aszums, Jelis Idem  
  Heijmensz, Gerrit Idem  
  Wijchers, Frans Koper Echtpaar 
  Henricksz, Trijntgen Koopster  
     
 samenvatting Comparanten, mede caverende voor hun echtgenotes en allen erfgenamen 

van Geeseke Sybrant, gewezen echtgenote van Wolter Gerritz, verklaren 
getransporteerd te hebben aan Frans Wijchers en echtgenote alle rechten 
betreffende een rentebrief van ƒ28 c.g. jaarlijkse rente, betaalbaar op 29 juni 
gevestigd op de stad Enkhuizen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

585 RAK  85 FOLIO:        247 DATUM:         14-04-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsz, Wolter Volmachtgever Mastenbroek 
  Zaell, mr Jan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Jan Zaell om, in der minne of 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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586 RAK  85 FOLIO:        247  DATUM:         26-04-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brugmans, Walburch Schuldenares Wed. mr Johan Breel 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Jacobsz, Clasgen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Clasgen Jacobsz een bedrag van 

ƒ100 g.g. vanwege een schuld van haar echtgenoot aan Jacob de Meine en 
belooft dit met de rente te betalen in mei 1626, waarvoor zij als onderpand 
stelt een bepaalde uitkering van 200 daalders van de Conventualen van 
Albergen dd 11-12-1593, waarvan de rente op Martini wordt uitgekeerd door 
de gedeputeerden van dit Landschap, op naam van Lucia van Boeckholt die 
in het klooster van Oldenzaal leeft.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

587 RAK  85 FOLIO:        247v DATUM:         04-06-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Percelen land 
  Hattem 
   
 comparanten Albertsen, Wichger Volmachtgever  
  Dreesken, Tonijs Gevolmachtigde Echtgenote 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote om voor het gerecht 

van Hattem aan Drees Jansen en Gijsbert Berentsen over te dragen zijn 
aandeel in verschillende percelen land die hij van Tijman Andriesen heeft 
geërfd en aan hen verkocht heeft. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

588 RAK  85 FOLIO:         248 DATUM:         24-06-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Geerstraat van den Aa 
   
 comparanten Ulricksen, Wessel Schuldenaar Echtpaar 
  Lamberts, Anna Schuldenares  
  Hoven, jkr Henrick vd Schuldeiser Echtpaar 
  Vecht, jfr Joanna vd Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan jkr Henrick van der Hoven en 

diens echtgenote een bedrag van ƒ172-14 g.g. en beloven dit te betalen op 
04-11-1625, waarvoor zij als onderpand stellen hun huis en erf. 
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NB. in de kantlijn: op 23-10-1634 is de schuld voldaan. 
   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

589 RAK  85 FOLIO:        248v DATUM:        04-07-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Luicxsen, Willem Volmachtgever  
  Hermsen, Hermen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Hermen Hermsen om, in der minne 

of gerechtelijk, zijn zaken tegen Willem Toecre waar te nemen, met macht 
van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

590 RAK  85 FOLIO:        249 DATUM:        08-08-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Loese, Wynolt Volmachtgever Kornet - oom 
  Loese, Johan Volmachtgever Oom 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde Procureur 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van wijlen Mauritz Loese, 

verstrekken een volmacht aan Peter Vette om voor het gerecht van 
Blankenham over te dragen aan Johan Gerritz de jaarlijkse rente van ƒ6 g.g. 
die Mauritz Loese ontving op een onderpand in Blankenham. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

591 RAK  85 FOLIO:         249v DATUM:         22-09-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Voorstanders Volmachtgever vd Nooddruftige Armen 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting In aanwezigheid van de provisoren Reiner Gansneb gnd Tengnagel en Goert 

Petersen, hebben de voorstanders van de Armen een volmacht verstrekt 
aan Peter Vette om, in der minne of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen in 
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Gelderland, Overijssel en elders en autoriseren hem als procurator ad lites 
om al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

592 RAK  85 FOLIO:        250 DATUM:         06-10-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Veesman, Willem Dercksen Volmachtgever  
  Fockinck, Peter Gevolmachtigde Schipper - Emden 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Fockinck om, in der minne of 

gerechtelijk, de ƒ51 c.g. te vorderen van de weduwe van muntmeester 
Stalpert die hem toekomen en daarbij al het nodige te doen, zoals hij zelf 
gedaan zou hebben, indien aanwezig, met schadeloosstelling. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

593 RAK  85 FOLIO:        250 DATUM:         24-10-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schuddert, Willem Arents Volmachtgever Heerde 
  Sael, mr Jan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Jan Sael om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Kampen en elders, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

594 RAK  85 FOLIO:        250v DATUM:        07-12-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Erf 
  Heerde 
   
 comparanten Jans, Wendele Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Vene, Tijman Executeur  
     
 samenvatting Comparante verklaart van Tijman Vene ontvangen te hebben een rentebrief 
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van ƒ6 g.g. per jaar gevestigd op een erf in Heerde, bewoond door Jan 
Arentsen, die aan haar zoon Berend Wijnen, overleden op het Kampereiland, 
in bewaring was gegeven; zij bedankt hem met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

595 RAK  85 FOLIO:         250v DATUM:        08-03-1626 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Eekmolen 
   
 comparanten Hermsen, Willem Schuldenaar  
  Henricksen, Christoffel Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Christoffel Henricksen een bedrag 

van ƒ100 c.g., waarvoor hij als betaling overdraagt de eerste termijn van de  
eekmolen verkocht door Henrick Claesen aan Reijner en Louwe Jansen, 
betaalbaar met Pasen 1626, zodat hij dit kan opeisen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

596 RAK  85 FOLIO:        251 DATUM:         09-03-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Erf gnd Jan Lubbertsen erf 
  Zalk 
   
 comparanten Erentsen, Willem Wdn. van Egbertke Jans Vader 
  Geritsen, Erents Voogd  
  Roelofsen, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Willemsen als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd de helft van zijn aandeel in een erf, verder 
ƒ200 c.g. en de opbrengst van moeders kleren en 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

597 RAK  85 FOLIO:        251v DATUM:         28-03-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Dalen, Willem van Volmachtgever Koopman Amsterdam 
  Jansen, Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Jansen om, in der minne of 

gerechtelijk, van de weduwe van Wijn Jansen een bedrag van ƒ215-01-12 
c.g. te vorderen dat hem nog toekomt en autoriseert hem als procurator ad 
lites om al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

598 RAK  85 FOLIO:         252 DATUM:         25-07-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Hasselt 
   
 comparanten Vremers, Wibbe Volmachtgever Echtpaar 
  Jacobs, Trine Volmachtgeefster  
  Mentinck, Gijsbert Gevolmachtigde Hasselt 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Gijsbert Mentinck om de helft 

van een huis in Hasselt over te dragen aan Hendrick Cornelisen Lebbinck, 
waarvan wijlen Evert Jacobsz de andere helft bezat. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 252v t/m 254v zijn blanco. 

599 RAK  85 FOLIO:        255 DATUM:         07-12-1625 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evertsen, Reutger Schuldenaar Echtpaar 
  Carst, Aelken Schuldenares  
  Hermsen, Gijsbert Schuldeiser Echtpaar 
  Dubbelts, Aelken Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gijsbert Hermsen en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ125 c.g. en beloven dit te betalen met Michaeli 
1626, waarvoor zij als onderpand stellen hun twee koeien en hun overige 
goederen.  
NB. in de kantlijn: op 14-01-1628 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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600 RAK  85 FOLIO:         255 DATUM:         16-12-1625 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Tellingen, Rijckwijn v. Volmachtgever  
  Wyntges, Balthaer Idem Echtg. Aeltgen v.Tellingen

1
) 

  Hel, Albert ter Idem Voogd 
2
) 

  Gansneb T., Reijner Idem Voogd 
2
) 

  Tellingen, Gerhart van Gevolmachtigde Luitenant – broer/zwager 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun broer/zwager Gerhart om 

in Dordrecht in het sterfhuis van hun tante Grietgen Kesthorst echtgenote 
van wijlen dr Sanden te doen wat noodzakelijk is, waarvoor zij hem 
autoriseren als procurator ad lites, met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden 

1
) en de broers Albart en Augustijn van Tellingen 

  
2
) over Jacob van Tellingen 

 

 

601 RAK  85 FOLIO:        255v DATUM:         17-12-1625 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Erf 
  Heerde 
   
 comparanten Gansneb gnd T., Reijner Provisor van het weeshuis 
  Petersen, Goert Idem Idem 
  Jansz, Wendele Erfgename  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat Wendele Jansz als erfgename van haar onlangs 

overleden zoon Berend Wijnen op het Kampereiland, aan de wezen 
geschonken heeft een rentebrief van ƒ6 g.g. per jaar gevestigd op een erf in 
Heerde en bewoond door Jan Arentsen, zoals haar zoon had bepaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

a.m.alink©december2013 

 

 

 

 

 

 

 


