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1 RAK  87 FOLIO:       1 DATUM:        26-09-1628 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Loose, Arent   Comparant  
  Pouwelsen, Fransch Voogd  
  Berents, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de goederen en erfenis die 

zijn moeder hem heeft bewezen voor zijn vader, te hebben ontvangen,  
waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2 RAK  87 FOLIO:       1 DATUM:        09-10-1628 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentz, Arentgen Wed. van Johan Jansz Moeder 
  Wolters, Wolter Voogd  
  Hagendoorn, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige  zoon Johan Jansz als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. en belooft hem lezen, schrijven en 
een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

3 RAK  87 FOLIO:       1v DATUM:        16-10-1628 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, tussen Geese ten Oever en Roelof Willemsens steegje 
   
 comparanten Weijnbergen, Arent Schuldenaar Echtpaar 
  Berentsz, Jacobgen Schuldenares  
  Dirricksen, Arent Schuldeiser Deventer 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Arent Dirricksen een bedrag van 

ƒ50 g.g. wegens huishuur en stellen daarvoor ten onderpand hun andere 
huis, strekkend van de straat tot achteraan het erf van Geese ten Oever, 
zodat hij zijn aandeel kan eisen van de huur van het huis en erf dat 
comparanten willen verkopen en tevens hun andere goederen, om 
schuldeiser schadeloos te stellen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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4 RAK  87 FOLIO:        2 DATUM:        24-10-1628 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Witte, Arent Borg  
  Brouwer, Rijck Andriesen Borg  
  Askens, Henrick Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van Tonijss Claeszen, hebben zich 

borg gesteld ten behoeve van Henrick Askens voor hun pleegkinderen, die 
hem nog ƒ72-10 c.g. schuldig zijn met kerstmis a.s. en zij stellen hun 
goederen als onderpand. 
NB. in de kantlijn: op 20-01-1629 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

5 RAK  87 FOLIO:       2v DATUM:        06-12-1628 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Anna Wed. van Hidde Hermansz Moeder 
  Gerritz, Gerrit Voogd  
  Laurensz, Tijmen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Johan Hidde als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. en belooft hem een goed handwerk te 
laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

6 RAK  87 FOLIO:       3 DATUM:        08-12-1628 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten NN., Anna Schuldenares Wed. Werner Jacobsz 
  Breda, Johan van Momber  
  Sweertsz, Jan Schuldeiser Houtkoper 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jan Sweertsz en echtgenote een 
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bedrag van ƒ21-11 voor geleverde waren en belooft te betalen op 
Vastenavond 1629 met ƒ5 c.g., met Pasen weer ƒ5 c.g., met St. Jan ƒ5 c.g., 
waarna haar schuld kwijt gescholden wordt en dit alles onder verband van 
haar persoon en goederen.    

   
 bijzonderheden De niet vermelde naam van comparante is Anna Dirricx. 
   

 

 

7 RAK  87 FOLIO:       3 DATUM:        08-12-1628 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geerts, Aelken Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Wichersen, Wessel   Voogd  
  Evertsen, Willem 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

8 RAK  87 FOLIO:       3v DATUM:        18-12-1628 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Guerts, Aeltien Comparante  
  Breda, Johan van Momber  
  Roeloffsen, Arent Voogd Tingieter 
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogd de goederen en erfenis van 

haar ouders, Guert Hendrix en Willemtien Claes, ontvangen te hebben, 
waarvoor zij hem bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

9 RAK  87 FOLIO:        4 DATUM:        19-01-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vrerick, Anna Schuldenares Wed. Jacobs 
  Veburch, Wijgmont G. vd Schuldeiser  
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 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Wijgmont Gerrijts van der 

Veburch een bedrag van ƒ12 c.g. wegens ontvangen hout en belooft dit te 
betalen met St. Johannis a.s., waarvoor zij haar persoon en goederen als 
onderpand stelt.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

10 RAK  87 FOLIO:       4v DATUM:         13-02-1629 

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

buiten rechten, zijn zaken in Kampen waar te nemen voor het stads- en 
landgerecht, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

11 RAK  87 FOLIO:       4v DATUM:         13-02-1629 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sweertz, Albart  Comparant Echtpaar 
  Hermansz, Egbertgen Comparante  
  Jansz, Hermen Vader  
  Petersz, Bartholt Voogd  
  Jansz, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Namens zijn echtgenote, verklaart comparant dat zij van hun (schoon)vader 

de goederen en erfenis van hun (schoon)moeder ontvangen hebben,  
waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring. De voogden worden 
van hun taak ontheven. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

12 RAK  87 FOLIO:        5 DATUM:         02-03-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Sweertsen, Albert Schuldenaar  
  Hendricksen, Toenis Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant, mede caverende voor zijn echtgenote, verklaart schuldig te zijn 

aan Toenis Hendricksen een bedrag van ƒ95 c.g., dat hij belooft te betalen 
met Pasen a.s., waarvoor hij als onderpand stelt zijn drie koeien die op stal 
staan en zijn andere goederen. 
NB. in de kantlijn: op 27-04-1629 heeft Hermen Jans zich borg gesteld voor 
bovenstaand bedrag met Michael dit jaar of Pasen volgend jaar.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

13 RAK  87 FOLIO:        5 DATUM:         09-04-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Smith, Anna Maria Volmachtgeefster  
  Hoff, J. Momber  
  Dietmaer, Coenraet Gevolmachtigde A.s. echtgenoot 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar aanstaande echtgenoot om, in 

der minne of gerechtelijk, de goederen en erfenis te vorderen van enige van 
haar vrienden, overleden in Landouw of omgeving, de onroerende goederen 
daarvan te verkopen en de formaliteiten te vervullen en verder om van graaf 
Christiaen van Baldinck 120 rijksdaalders te vorderen en de andere 
goederen die hij onder zijn berusting heeft en daarbij alles te doen wat 
nodig is, zoals comparante zelf gedaan zou hebben, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

14 RAK  87 FOLIO:        6 DATUM:         18-04-1629 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Albart Comparant  
  Dercksz, Johan Vader  
  Steenberchen, Thonis Roloffsen Voogd  
  Willemsz, Rutger 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 



6 

 

15 RAK  87 FOLIO:        6 DATUM:         19-05-1629 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bartelsz, Anneken Wed. van Peter de Queker Moeder 
  Bartolsen, Willem Voogd  
  Hendricks, Cornelis Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Merrigen en Jacob 

Petersen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ325 c.g. die 
onder Jan Minicus Brouwer berusten, 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. Zij 
heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

16 RAK  87 FOLIO:       6v DATUM:         19-05-1629 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sain, Anthoni du Comparant  
  Louwsen, Peter  Comparant  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van Peter de Queker uit zijn 

huwelijk met Maria NN, verklaren van Anneken Bartelsen, weduwe van Peter 
de Grieker, ontvangen te hebben voor haar pleegkinderen een bedrag van 
ƒ200 g.g. waarvoor zij haar bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

17 RAK  87 FOLIO:       7 DATUM:         10-06-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf gnd de Olden Camp 
  Veluwe bij Millinge, gebied van Heerde 
   
 comparanten Twijler, Gijsbert van  Comparant  
  Boecop, jkr Arent toe Borg  
  Lipper, Wilhelm Gevolmachtigde Procureur Deventer 
     
 samenvatting In verband met het overlijden van Christopher Hendricks, moet comparant 

een nieuwe volmacht verstrekken in de lopende procedure tegen de 
erfgenamen van overledene voor het gerecht van de Veluwe, daarom 
verstrekt hij een volmacht aan Wilhelm Lipper, terwijl Arent toe Boecop een 
borgtocht van 150 daalders stelt op het erf en goed de Olden Camp. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

18 RAK  87 FOLIO:       7v DATUM:         12-06-1629 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Paeuw, Albert Comparant  
  Witte, jkr Arent Voogd  
  Jansen, Louwe Voogd  
  Vette, mr Peter Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparant en de voogden over de kinderen van Joan Henricks en die van 

Aegken Paeuw, allen erfgenamen van Gertruit Witbroeck, in leven 
echtgenote van Peter Vette, verklaren van hem de erfenis van Gertruit 
Witbroeck ontvangen te hebben, waarvoor zij hem bedanken met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

19 RAK  87 FOLIO:        8 DATUM:        13-06-1629 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricks, Arent Comparant  
  Beringen, Coenraet van  Begunstigde  
  Telinge, Aeltgen van Schuldenares Echtg. Balth. Wijntges 

1
) 

     
 samenvatting Comparant verklaart uit handen van Aeltgen van Telinge ontvangen te 

hebben ten behoeve van Coenraet van Beringen een bedrag van ƒ25-10 c.g. 
voor 5 tonnen honing van ƒ5-2 c.g., waarvoor hij haar bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden 

1
) vaandrig 

   

 

 

20 RAK  87 FOLIO:       8v DATUM:        29-06-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Aeltgen Schuldenares Echtg. Thonis Thonissen 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Hillebrantz, Johan Schuldeiser En echtgenote  -  Zwolle 
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 samenvatting Wegens afwezigheid van haar echtgenoot, verklaart comparante schuldig te 
zijn aan Johan Hillebrantz een bedrag van ƒ195-4 c.g. wegens gekochte wol, 
conform obligatie dd 26-06-1629 en belooft te betalen in termijnen, met 
Martini a.s. ƒ50 c.g., met Pasen ƒ50 c.g. en verder jaarlijks met Pasen totdat 
alles betaald is. Als onderpand stelt zij haar goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

21 RAK  87 FOLIO:       9 DATUM:        03-07-1629 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Steenwijk, zuidzijde Gasthuisstraat 
   
 comparanten Schaeffbanck, Andries Comparant  
  NN., Gerbrecht  Schuldenares Wed. Joh. Smits Thonissen 
     
 samenvatting Comparant, als voogd over de kinderen van Lubbert Wijchersz, verklaart dat 

de weduwe van Johan Smits Thonissen hem vanwege de aankoop- van een 
huis en erf in Steenwijk, dd 01-04-1628, betaald heeft de som van ƒ966 c.g., 
waarbij inbegrepen de ƒ322 c.g. die zij beloofd heeft te betalen aan Wijbrant 
Joachimsz voor de leverantie van wol, volgens akte dd 22-06-1629. Hij 
bedankt haar voor de betaling.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

22 RAK  87 FOLIO:        9v DATUM:         10-08-1629 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hiddincks, Albertken Comparante  
  Steenberch, Otto Echtgenoot  
  Lucassen, Gerrit Voogd  
  Smitt, mr Hans 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 
   

 

 

23 RAK  87 FOLIO:       10 DATUM:        10-08-1629 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Laurentsz, Anna Volmachtgeefster Wed. H.L.v. Herderwijck 
  Breda, Johan van Momber  
  Vos, Piter Jacobsen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Piter Jacobsen Vos om, in der 

minne of gerechtelijk, ƒ50 c.g. te vorderen, het restant van een hoofdsom 
van ƒ152 c.g. die haar toekomt als min van Gerbrant Gerbrantsz, kind van 
wijlen Jannigien Rourex van Bechaum, dienstmeid van Revert Sturck, 
conform akte en daarbij te handelen zoals comparante zelf gedaan zou 
hebben, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

24 RAK  87 FOLIO:       10v DATUM:        26-08-1629 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Zie samenvatting 
   
 comparanten Simonsz, Anneken Wed. van Arent Brandt Moeder 
  Backer, Gerrit Voogd  
  Louwsen, Johan Voogd  
  Roloffsen, Lambert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Simon, Jenneken, 

Judith, Susanna en Arentken Brants als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd ieder kind ƒ1500 c.g. uit te betalen in onroerend goed, n.l. 
ƒ3650 g.g. van de verkoop van de brouwerij, ƒ571 g.g. gevestigd op het 
Witte Kruis, ƒ635-20 g.g. van de beide hoven en ƒ500 g.g. van de Moriaense 
huisjes. Verder ieder een bed met toebehoren, alles te versterven van het  
ene kind op het andere; zij belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te 
laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn.  Zij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

25 RAK  87 FOLIO:        11v DATUM:         21-08-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albertsen, Albert Volmachtgever  
  Grotehuijs, Stijntken ten Volmachtgeefster  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Peter Vette om hun zaken voor 

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

 

 

26 RAK  87 FOLIO:       11v DATUM:         24-08-1629 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelis, Achtgen Comparante  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Veesman, Engbert   Voogd  
  Jansz, Aert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis 

van Gerbrant Aertz ontvangen te hebben, waarvoor zij hen bedankt met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

27 RAK  87 FOLIO:       12 DATUM:        26-08-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Simonsz, Anneken Volmachtgeefster Wed. Arent Brandt 
  Arsenius, d. Gerhardus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Gerhardus Arsenius om, in der 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

28 RAK  87 FOLIO:       12v DATUM:        28-08-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Witte, Arent Volmachtgever  
  Heijde, Margaretha vd Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Margaretha van der Heijde om, in der 

minne of gerechtelijk, de achterstallige huishuur te innen van Ariaen 
Adriaens van der Burch en daarbij al het nodige te doen, met macht van 
substitutie. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

29 RAK  87 FOLIO:       13 DATUM:        17-10-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Landerijen de Hollander Ackers 
  Kamperveen 
   
 comparanten Loose, Arent Volmachtgever  
  Jacobsz, Clarken Gevolmachtigde Moeder 
  Loose, Winolt Gevolmachtigde Broer 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn moeder Clarken Jacobsz en zijn 

broer Winolt om voor het gerecht van Kamperveen aan Willem Arentsen zijn 
aandeel over te dragen in enige landerijen en de daarbij behorende 
formaliteiten te vervullen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

30 RAK  87 FOLIO:        13v DATUM:        03-11-1629 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Clas, Aeltgen Wed. van Willem Albartz Moeder 
  Jacobs, Cornelis Voogd  
  Jansz, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Lisbeth Willemsz als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

31 RAK  87 FOLIO:       13v DATUM:        06-11-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cuijper, Albert Jansen Schuldenaar  
  Jansen, Peter Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Peter Jansen een bedrag van 

honderd daalders en belooft dit met ƒ8 c.g. rente te betalen met St. Jan 
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1630, waarvoor hij als onderpand stelt zijn persoon en goederen. 
NB. in de kantlijn: op 13-01-1631 heeft schuldeiser bovenstaande 
ontvangen.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

32 RAK  87 FOLIO:       14 DATUM:        12-11-1629 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dercks, Anna Wed. Warner Jacobsz Moeder 
  Gerritz, Peter Voogd  
  Jacobs, Steven Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige  kinderen Jacob en Clasgen 

Warners als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder twee pond Vlaams 
en belooft hen lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

33 RAK  87 FOLIO:       14v DATUM:        23-11-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Aelt Volmachtgever  
  Jacobsz, Hendrick Gevolmachtigde Oenen a.d. 

1
) 

     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Hendrick Jacobsz om, in der minne 

of gerechtelijk, zijn uitstaande schulden te innen op de Veluwe en de daarbij 
behorende formaliteiten te vervullen. 

   
 bijzonderheden 

1
) grote Wetering 

   

 

 

34 RAK  87 FOLIO:       14v DATUM:        29-11-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Boffert, Arisz Jacobsz Schuldenaar Echtpaar 
  Willemsz, Maritgen Schuldenares  
  Henricksz, Jelle Schuldeiser  
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 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jelle Henricksz een bedrag van 
ƒ2000 c.g. wegens een gekocht karveelschip met toebehoren en beloven te 
betalen in termijnen: jaarlijks met Martini ƒ350 c.g., met Catharina ƒ350 c.g. 
enz. waarvoor zij als onderpand stellen het karveelschip met alle 
toebehoren, hun persoon en goederen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

35 RAK  87 FOLIO:       15 DATUM:        02-02-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Hof te Oesinge 
  Havelte  
   
 comparanten Hendricks, Anneken Volmachtgeefster  
  Hoff, J. Momber  
  Beecks, Abraham vd Gevolmachtigde Echtgenoot 
     
 samenvatting Comparante, dochter van wijlen Henrick Schriver, verstrekt een volmacht 

aan haar echtgenoot om namens haar te verschijnen voor de leenheer jkr 
Johan van Haeften, heer toe Putten en daar een hof met alle rechten op haar 
naam te laten schrijven, dat aan haar is vervallen en verder alle formaliteiten 
te vervullen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

36 RAK  87 FOLIO:       15v DATUM:        02-02-1630 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arent, mr Comparant Organist 
  Clasz, Gerrit Comparant  
  Arentz, Carst  Vader Overleden  
  Jansz, Luitgen Weduwe  
     
 samenvatting Comparanten verklaren, als voogden over de zoon van Carst Arentz, Albart 

Carsten, een pond Vlaams ontvangen te hebben van de weduwe voor hun 
pleegkind als kinderbewijs van zijn vader, waarvoor zij haar bedanken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

37 RAK  87 FOLIO:       16 DATUM:        01-04-1630 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermansz, Aeltgen Schuldenares Wed. Engbert Alartz 
  Jansz, Egbert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Egbert Jansz een bedrag van ƒ50 

c.g. wegens gekochte waren en belooft dit te betalen van de twee maanden 
gage die zij tegoed heeft van de bewindhebbers van de Oostindische 
Compagnie te Amsterdam voor haar echtgenoot. 
NB. in de kantlijn: op 21-05-1635 heeft de weduwe van schuldeiser verklaart 
van bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

38 RAK  87 FOLIO:       16 DATUM:        13-04-1630 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Achter de nieuwe Muur, naast Jan Lucasz Backer 
   
 comparanten Cuiper, Alt Henricks Schuldenaar  
  Busch, jfr Arnolda ter Schuldeiseres Gnd. Glauwe 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan jfr Arnolda ter Busch een bedrag 

van ƒ100 g.g. en belooft de jaarlijkse rente van zijn gekochte huis en erf ƒ6 
g.g. en de nog niet betaalde rente van ƒ12 g.g. per jaar te betalen en stelt als 
onderpand de overwaarde van zijn gekochte huis en erf. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

39 RAK  87 FOLIO:       16v DATUM:        13-04-1630 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis en erf gnd de Moriaen 
  Kampen, Oudestraat, onder de Clocke 
   
 comparanten Busch, jfr Arnolda ter Comparante Wed. Cracht Glauwe 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Roloffsen, Thonis   Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij, als beheerster van Utterwijcks Vergadering, 

heeft ontvangen van Thonis Roloffsen ƒ2 g.g., gevestigd op een huis in 
Kampen, waarvoor zij hem bedankt, hoewel de rentebrief niet bij de hand is.  

   
 bijzonderheden Geen 
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40 RAK  87 FOLIO:       17 DATUM:        19-04-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aelst, Andries Jansz vd Volmachtgever  
  Sibrandi, Ivonem Gevolmachtigde Procureur  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ivo Sibrandi om zijn zaken waar te 

nemen voor het stads- en landgerecht, met macht van substitutie. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

41 RAK  87 FOLIO:       17 DATUM:        07-05-1630 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Anneken Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Gansneb gnd T., Reinier Voogd  
  Harmsen, Harmen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat haar moeder haar de goederen en erfenis van haar 

vader heeft overgedragen, waarvoor zij haar bedankt met belofte van 
vrijwaring. De voogden worden van hun taak ontheven. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

42 RAK  87 FOLIO:       17v DATUM:        29-05-1630 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Geerstraat van der Aa 
   
 comparanten Arent, mr Comparant Organist 
  Clasz, mr Gerrit Comparant  
      
 samenvatting Comparanten, voogden over het kind van Carst Albartz, genaamd Albert 

Carst, verklaren dat zij uit handen van secretaris Hoochstraten de Jacobus 
penningen ontvangen hebben van de op 27-10-1621 door de voogden van 
Berent van Swolles kinderen ontvangen resterende kooppenningen van een 
huis in Kampen, te weten vier Jacobus penningen van ƒ12-6 c.g., zoals 
gedeponeerd bij het gerecht en die de vader van het pleegkind toekwamen; 
de huidige waarde is ƒ46-16 c.g.  Zij bedanken de voogden.  

   
 bijzonderheden Geen 
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43 RAK  87 FOLIO:       17v DATUM:         10-07-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Aeltgen Volmachtgeefster  
  Hoochstraten, Henrick v, Momber  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante, dochter van Jan Cornelissen, verstrekt een volmacht aan Peter 

Vette om haar zaken waar te nemen, in het bijzonder die tegen de 
erfgenamen van Lubbegien Berentz wegens een obligatie dd 16-06-1625 en 
daarbij al het nodige te doen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

44 RAK  87 FOLIO:       18 DATUM:        15-07-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Boecop, jkr Arent toe Volmachtgever Dr i.d. rechten 
  Sael, mr Jan Jansen Gevolmachtigde  
  Sibrandi, ds Ivonem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Jan Jansen Sael en Ivonem 

Sibrandi om met middelen van recht zijn zaken waar te nemen, tevens die 
van jkr Gerhard en jfr Cornelia toe Boecop, tegen Johan Voorn en Egbert de 
Wolff, kinderen van Philibert de Wolff, voor het stads- en landgerecht alhier 
en daarbij al het nodige te doen zoals comparant zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

45 RAK  87 FOLIO:       18v DATUM:        11-08-1630 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat  
   
 comparanten Wijnbergen, Abraham van Schuldenaar Echtpaar 
  Berents, Jacobien  Schuldenares  
  Bonte, Thomas de Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Thomas de Bonte een bedrag 

van ƒ57-18 c.g. wegens ontvangen waren, waarvoor hen reeds beslag is 
aangezegd en verbinden hiervoor gerechtelijk hun aandeel in een huis en 
erf, tussen Geese ten Over en Roeloff Willemsz, om het geld te kunnen 
opeisen; comparanten zullen hun aandeel verkopen. Schuldeiser zal nog de 
rente krijgen van de huur van genoemd huis, vanaf heden gerekend en 



17 

 

comparanten stellen al hun andere goederen daarvoor als onderpand, als bij 
verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

46 RAK  87 FOLIO:       19 DATUM:        19-08-1630 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Borchorst, Arent van Schuldenaar Ex-korporaal van 

1
) 

  Francksen, Johan Schuldeiser De weduwe van … 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig ter zijn aan de weduwe van Johan Francksen 

een bedrag van ƒ33 c.g. wegens huishuur en belooft dit te betalen met a.s. 
kerstmis, waarvoor hij al zijn goederen als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden 

1
) sergeant Vochell 

   

 

 

47 RAK  87 FOLIO:       19v DATUM:        23-08-1630 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Steendijk 
   
 comparanten Arentz, Anna Schuldenares Wed. Albart Tijmensz 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Hendricksz, Heijmen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Heijmen Hendricksz een bedrag 

van ƒ90 c.g. en belooft dit te betalen, waarvoor zij als onderpand stelt haar 
huis en erf , dat nog bezwaard is met ƒ125 c.g. en haar andere goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

48 RAK  87 FOLIO:       19v DATUM:         04-09-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Congnet, Anthoni Volmachtgever Luitenant – echtpaar 
  Plettenburch, jfr Judith v. Volmachtgeefster  
  Plettenburch, jkr Johan v. Gevolmachtigde Drost v. Pallant 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan jkr Johan van Plettenburch om, 
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in der minne of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen met betrekking tot de 
boedel van Jacob Jansz van der Ameijden, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

49 RAK  87 FOLIO:       20 DATUM:        29-09-1630 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Ariantgen Schuldenares Echtg. Gerrit Govertz 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Roloffsen, Albart Schuldeiser  
     
 samenvatting Vanwege de afwezigheid van haar echtgenoot, verklaart comparante 

schuldig te zijn aan Albart Roloffsen ƒ42-16 c.g., die zij belooft te betalen 
zodra zij enig geld van wijlen haar mans traktement krijgt.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

50 RAK  87 FOLIO:       20 DATUM:        30-09-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Mije, jfr Agatha vd Volmachtgeefster Echtg. mr Peter Vette 
  Hoff, J. Momber  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde Echtgenoot 
     
 samenvatting Comparante, voogdes over haar kinderen Franchois en Cornelis van 

Walscappel, verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om namens haar 
als wettige voogdes voor haar kinderen het versterf te annuleren in 
Dordrecht en elders door het overlijden van Elias van Walscappel en 
echtgenote Sophia Cornelis en daarbij te handelen in haar geest, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

51 RAK  87 FOLIO:       20v DATUM:         11-10-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arents, Agnes Volmachtgeefster Echtg. Gerrijt Gerrijts 

1
) 

  Breda, Johan van Momber  
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  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Peter Vette om haar zaken waar te 

nemen voor het stadsgerecht. 
   
 bijzonderheden 

1
) uit Zwolle 

   

 

 

52 RAK  87 FOLIO:       21 DATUM:        03-09-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Blanckevoort, Boldewijn  Volmachtgever  
  Blanckevoort, Steven van Gevolmachtigde Broer 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn broer Steven om, in der minne of 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

53 RAK  87 FOLIO:        21 DATUM:        02-12-1628 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Bovenpoorte 
   
 comparanten Bronckhorst, Bartolt van Schuldenaar En echtgenote 
  Roeloffsen, Lambert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Lambert Roeloffsen een bedrag 

van ƒ67-7 c.g.  dat hij belooft te betalen en waarvoor hij hem overdraagt de 
ƒ100 g.g. die hij als tweede termijn voor zijn verkochte huis ontvangt met 
Pasen 1630 van Jacob Willemsen volgens koopcedule dd 09-10-1628 en 
geeft hem dus het recht dit op te eisen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

54 RAK  87 FOLIO:       21v DATUM:        30-12-1628 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersen, Bartolomeus Comparant  
  Zacharias, Andries Voogd  
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  Berents, mr Werner Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de goederen en erfenis van 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

55 RAK  87 FOLIO:       22 DATUM:        19-01-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Burgwal, tussen Thimen van Wilsem en de Brantssteeg 
   
 comparanten Osenbrugge, Berent Jansen v. Schuldenaar  
  Coopsen, Jan Schuldeiser Zwolle 
  Willemsen, Evert Schuldeiser Idem 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Coopsen en Evert Willemsen 

een bedrag van ƒ199 c.g. wegens ontvangen wol en belooft dit te betalen op 
St. Jan a.s., waarvoor hij de overwaarde van zijn huis als onderpand  stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

56 RAK  87 FOLIO:        22v DATUM:        29-01-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Burgwal, tussen Timen van Wilsem en jkr Barck 
   
 comparanten Osenbrugge, Berent Jansen v. Schuldenaar Echtpaar 
  Toenisz, Hermken Schuldenares  
  Jansen, Leur Schuldeiser Echtpaar 
  Jacobsen, Swane Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Leur Jansen en echtgenote een 

bedrag van ƒ752-13-8 c.g. wegens ontvangen wol en beloven heden over 
een maand ƒ400 c.g. te betalen en de rest in mei 1629, waarvoor zij als 
onderpand stellen hun huis en erf.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

57 RAK  87 FOLIO:       23 DATUM:         23-02-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Berent Schuldenaar Drapenier 
  Petersen, Hendrick Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hendrick Petersen, als vader van 

zijn voorkinderen, ƒ50 g.g. met de lopende rente, durante iudicio. 
NB. in de kantlijn: op 13-05-1630 heeft schuldeiser alles ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

58 RAK  87 FOLIO:       23 DATUM:        02-03-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Borchum, Berent van Schuldenaar  
  Evertsen, Minicus  Schuldeiser Olieslager 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Minicus Evertsen een bedrag van 

ƒ49-10 c.g. wegens gekochte olie, durante iudicio.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

59 RAK  87 FOLIO:       23 DATUM:        02-03-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Borchum, Berent van Schuldenaar  
  Jansen, Leur Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Leur Jansen een bedrag van ƒ200 

c.g. wegens ontvangen wol, durante iudicio. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

60 RAK  87 FOLIO:       23v DATUM:         09-03-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Twenthe, Barthelt Jansen  Volmachtgever  
  Wijner, Henrick Gevolmachtigde Gerechtsdienaar 

1
) 
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 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Wijner om, in der minne of 
gerechtelijk, zijn zaken in Elburg waar te nemen en te handelen zoals 
comparant zelf zou hebben gedaan, met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden 

1
) Elburg 

   

 

 

61 RAK  87 FOLIO:       23v DATUM:         15-04-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Hofstede en goed Dange 
   
 comparanten Dange, Berent Berentz Schuldenaar  
  Boenecamp, Catharina Schuldeiseres Wed. Johannes B. 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van mr Johannes zur 

Boenecamp uit Redorp een bedrag van 5½ rijksdaalders en een half oort; hij 
belooft dit bedrag te betalen via zijn zuster, die woont op het goed Dange en  
die zijn aandeel aan schuldeiser zal overdragen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

62 RAK  87 FOLIO:        24 DATUM:        01-05-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bartholdi, Bartholdus  Volmachtgever Echtpaar 
  Wou, Lubbeke van Volmachtgeefster  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde procureur 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Peter Vette om, in der minne  of 

gerechtelijk, hun zaken waar te nemen voor het gerecht van Kampen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

63 RAK  87 FOLIO:       24v DATUM:         30-05-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Enige percelen land 
  Hardenberg, Cokeneresch 
   
 comparanten Blanckefoort, jkr Boldewijn Volmachtgever Echtpaar 
  Loose, jfr Lijsbet Volmachtgeefster  
  Ruitenburch, jkr Joost W. v. Gevolmachtigde Neef 
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 samenvatting Comparant, mede caverende voor zijn echtgenote, verstrekt een volmacht 

aan zijn neef jkr Joost Walraven van Ruitenburch om voor het gerecht van 
Hardenberg de cessie van enige percelen land te ontvangen, gekocht van jfr 
Aleijt Blanckefoort, echtgenote van jkr Evert van Dompselaer, uit een 
boedelscheiding dd 17-06-1602 en daarbij al het nodige te doen.  

   
 bijzonderheden Details onroerende goed in de akte. 
   

 

 

64 RAK  87 FOLIO:       25 DATUM:         01-10-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sevener, Berent van Volmachtgever Bombazijnwerker 
  Costermans, Cornelissien Gevolmachtigde Echtg. Sander Ruijs 

1
) 

     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Cornelissien Costermans om, in der 

minne of gerechtelijk, de erfenis op te eisen van comparants nicht Sara 
Bongaerts, ongetrouwde vrouw in Wesel en bij problemen gerechtelijke 
stappen te ondernemen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) Wesel 

   

 

 

65 RAK  87 FOLIO:        25v DATUM:        28-10-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Borken, Berent van Schuldenaar Echtpaar 
  Henricks, Geertruit Schuldenares  
  Joosten, Henrick Schuldeiser Echtpaar 
  Arentz, Mettgen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Henrick Joosten en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ50 c.g. en beloven dit te voldoen door jaarlijks 
ƒ3 c.g. te betalen, waarvoor zij als onderpand stellen hun gerede en 
ongerede goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

66 RAK  87 FOLIO:       26 DATUM:        19-11-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Martensen, Abraham Schuldenaar  
  Hardenberch, Lubbert v. Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Lubbert van Hardenberg een 

bedrag van ƒ20 c.g., dat hij overdraagt aan Evert Rijnvisch en mr Peter 
Vette, als voogden over zijn echtgenote Jacobgen Berents en dat deze 
zullen uitkeren na de dood van Greetien Stickers.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

67 RAK  87 FOLIO:       26 DATUM:       14-11-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Baseret, NN Schuldenaar Luitenant van 

1
) 

  Bosman, Johan Schuldeiser Gevolmachtigde 
  Panijs, de weduwe Volmachtgeefster  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Bosman, als 

gevolmachtigde, wegens drie kwartaal huishuur over 1629 een bedrag van 
ƒ45 g.g. en een restant van ƒ41-10 c.g. over 1628, dat hij geacht wordt met 
Pasen 1630 te betalen, onder verband van zijn persoon en goederen. Het 
staat comparant vrij de bewijsbare reparaties aan het huis gedaan, af te 
trekken van de schuld.  

   
 bijzonderheden 

1
) graaf Lelio Pompeio 

   

 

 

68 RAK  87 FOLIO:       26v DATUM:        09-12-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Osenbrugge, Berent Jansen Schuldenaar  
  Maquere, Jan Schuldeiser  
  Janssen, Leur Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Maquere en Leur Janssen een 

bedrag van ƒ600 c.g. wegens ontvangen wol en belooft dit te betalen in de 
volgende  termijnen, n.l. ƒ50 c.g. contant, ƒ50 c.g. over twee maanden in 
februari 1630, ƒ70 g.g. in februari 1631 en 1632 enzovoorts, zonder rente en 
onder verband van zijn persoon en goederen. 
NB. in de kantlijn: op 24-05-1630 meldt schuldeiser dat schuldenaar hem in 
twee termijnen ƒ100 c.g. heeft betaald.  

   
 bijzonderheden Geen 
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69 RAK  87 FOLIO:       27 DATUM:        21-12-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cuijper, Berent Volmachtgever  
  Jansz, Claesien Echtgenote  
  Jansen, Gerrit Volmachtgever  
  Gerrits, Barber Echtgenote  
  Jansen, Hendrick Gevolmachtigde Amsterdam 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken, namens hun echtgenotes, een volmacht aan 

Hendrick Jansen om namens hen als erfgenamen van hun broer / oom, 
Michel Jansen, van diens weduwe Abelken Dirricks, in der minne of 
gerechtelijk, een inventaris te eisen van de nalatenschap, daarna tot 
scheiding over te gaan en hun aandeel op te eisen, dit alles met macht van 
substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

70 RAK  87 FOLIO:        27v DATUM:        22-02-1630 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Berentken Comparante  
  Jansen, Jan Echtgenoot  
  Jansen, Jan Vader  
  Klumper, Dirrick Voogd  
  Jansen, Dirrick Voogd  
     
 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 
   

 

 

71 RAK  87 FOLIO:         28 DATUM:         01-03-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gergis, Berent Volmachtgever  
  Sibrandi, d. Ivonem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ivonem Sibrandi om zijn zaken in 

Kampen voor het gerecht waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en 
daar rekenschap van af te leggen. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

72 RAK  87 FOLIO:       28 DATUM:        01-04-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Landerijen in Drenthe 
   
 comparanten Trompers, Barbara Volmachtgeefster Wed. W. A. vd Cuerbeecke 
  Trompers, Johanna  Volmachtgeefster Wed. H. vd Cuerbeecke 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Steege, Everhart ter Gevolmachtigde Secr. Steenwijk 
  Ruhn, Johan Petersz Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Everhart ter Steege en Johan 

Peters Ruhn om de landerijen en goederen in Drenthe geheel of gedeeltelijk 
te verkopen, en daarbij alle formaliteiten te vervullen, zoals comparanten 
zelf gedaan zouden hebben, indien aanwezig en alles met macht van 
substitutie. Zij geven hen de macht van procurator ad lites. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

73 RAK 87 FOLIO:       28v DATUM:        02-04-1620 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hansz, Berent Comparant Broer 
  Hansz, Sara Comparante Zuster 
  Petersz, Paulus Voogd  
  Berentz, Melchior Voogd  
     
 samenvatting Comparanten 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 
   

 

 

74 RAK  87 FOLIO:         29 DATUM:        13-04-1630 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Berent Schuldenaar Echtpaar 
  Aeltz, Reijntgen Schuldenares  
  Altz, Grietgen Schuldeiseres Wed. Lubbert Frericks 
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 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Grietgen Altz ten behoeve van 

hun minderjarige kinderen een bedrag van ƒ93-8 c.g. tegen 5 procent en 
beloven haar heden over een jaar te betalen, waarvoor zij als onderpand 
stellen hun persoon en goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

75 RAK  87 FOLIO:        29 DATUM:        03-05-1630 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Brunnepe 
   
 comparanten Jacobsz, Bouwe Wdn. van Henrickien Jans Vader 
  Vene, Jacob Voogd  
  Goeijer, Gerrit Jacobsz Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter als moeders erfdeel te 

hebben gereserveerd ƒ25 c.g. en de opbrengst van haar kleren en kleinodiën 
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. Hij 
heeft het vruchtgebruik. 
NB. in de kantlijn: op 05-05-1630 heeft de vader zijn huis als onderpand 
gesteld. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

76 RAK  87 FOLIO:       29v DATUM:        02-08-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Bouwe Comparant Wdn. Henrickien Jans 
  Winoltsen, Berent Voogd  
  Jansen, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de gewezen voogden over zijn echtgenote de 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

77 RAK  87 FOLIO:        30 DATUM:        01-09-1630 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egberts, Bettien Schuldenares Wed. Huijge - glasmaker 
  Breda, Johan van Momber  
  Eijnde, Egbert opt Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Egbert opt Eijnde een bedrag van 

ƒ70 c.g. dat zij belooft te betalen met Martini, waarvoor zij als onderpand 
stelt al haar goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

78 RAK  87 FOLIO:       30v DATUM:        14-10-1630 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentz, Berentgen Wed. van Willem J. Pannekoek Moeder 
  Arentz, Lutgen Voogd  
  Clasz, Derk Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Willemsz als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ400 c.g. en belooft hem lezen, schrijven en 
een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

79 RAK  87 FOLIO:       30v DATUM:         31-10-1630 

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

scholtengerecht van Kampen waar te nemen, met name die tegen Egbert 
Gerritz, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

80 RAK  87 FOLIO:        31 DATUM:        24-10-1628 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Steendijk 
   
 comparanten Evertsen, Claes Schuldenaar  
  Witte, Arent Schuldeiser  
  Andriessen, Rijck Schuldeiser  
  Berents, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen van 

Tonijs Claesen de eerste termijn van zijn gekochte samereusschip, ƒ150 
c.g.; hij belooft over veertien dagen ƒ100 c.g. te betalen en de resterende 
ƒ50 c.g. met kerstmis a.s., waarvoor hij als onderpand stelt de overwaarde 
van zijn huis en zijn andere goederen. 
NB. in de kantlijn: op 10-01-1629 meldt Rijkc Andries Brouwer van 
bovenstaande te zijn voldaan.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

81 RAK  87 FOLIO:       31v DATUM:         19-11-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goet, Cervaes   Volmachtgever  
  Sibrandi, d. Ivonem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ivonem Sibrandi om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Kampen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

82 RAK  87 FOLIO:        31v DATUM:        02-12-1628 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albertsen, Coenraet Schuldenaar Slachter – en echtgenote 
  Goesensen, Hermen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hermen Goesensen een bedrag 

van 32 daalders wegens een gekocht paard en een koe; hij belooft ƒ10 c.g. 
te betalen van zijn eerste inkomsten en de rest met Vastenavond, waarvoor 
hij als onderpand stelt zijn roerende en onroerende goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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83 RAK  87 FOLIO:       32 DATUM:        30-12-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rixen, Clas Volmachtgever  
  Cornelisz, Reijner Gevolmachtigde Vollenhove 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Reijner Cornelisz om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn uitstaande schulden te innen in Vollenhove en daarbij al 
het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

84 RAK  87 FOLIO:       32v DATUM:        03-01-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentz, Carst Schuldenaar  
  Willemsz, Steven Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Steven Willemsz een bedrag van 

ƒ13 c.g., resterend van de aankoop van een paard en belooft dit met Pasen 
a.s. te betalen, waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

85 RAK  87 FOLIO:       32v DATUM:         07-05-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Andriesen, Claes Schuldenaar  
  Bosman, jkr Johan Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogd over de kinderen van 

Aleijt Frericks een bedrag van ƒ50 g.g. met de verlopen rente; durante 
iudicio. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

86 RAK  87 FOLIO:       32v DATUM:        20-05-1629 

 onderwerp Verklaring 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claesen, Claes Comparant  
  Hermsen, Gijsbert Voogd  
  Gijsbertsen, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de goederen en erfenis 

ontvangen te hebben van zijn grootmoeder Hike Cannemans, waarvoor hij 
hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

87 RAK  87 FOLIO:       33 DATUM:        24-07-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Claes Volmachtgever Edam 
  Sael, mr Johan Jansen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansen Sael om, in der 

minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor het stads- en 
landgerecht van Kampen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

88 RAK  87 FOLIO:       33v DATUM:         23-10-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kistemaker, Cornelis J. Schuldenaar De echtgenote van … 
                     Memelick, Adrian Frericks v. Schuldeiser  
     
 samenvatting Vanwege de afwezigheid van haar man, verklaart comparante schuldig te 

zijn aan Adrian Frericks van Memelick een bedrag van ƒ20 c.g.; zij belooft dit 
te betalen met Pinksteren a.s., waarvoor haar persoon en goederen 
onderpand zijn.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

89 RAK  87 FOLIO:       33v DATUM:         19-11-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Haer, Catharina van   Schuldenares Echtg. Philip de Canoije 
  Brouwer, Rijck Andriesen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Rijck Andriesen Brouwer een 

bedrag van ƒ55-10 c.g. wegens huishuur en belooft dit maandelijks te 
betalen van haar mans traktement met ƒ11-2 c.g., waarvoor zij het 
traktement als onderpand stelt.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

90 RAK  87 FOLIO:       34 DATUM:        19-11-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Cathrijne Schuldenares Echtg. Guilliam Ceser  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Brouwer, Rijck Andriesz Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Rijck Andriesz Brouwer een 

bedrag van ƒ28-50 c.g. wegens huurschuld en belooft dit van haar mans 
gage te betalen met een maandelijks bedrag van ƒ5-50 c.g.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

91 RAK  87 FOLIO:        34 DATUM:        15-01-1630 

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

stads- en land gerecht van Kampen waar te nemen en daarbij te handelen 
zoals hij gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

92 RAK  87 FOLIO:       34v DATUM:        15-02-1630 

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

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

 

 

93 RAK  87 FOLIO:       34v DATUM:         17-02-1630 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claszen, Claes  - jr Comparant  
  Lamberts, mr Simon Begunstigde Glasmaker 
     
 samenvatting Comparant verklaart beloofd te hebben aan mr Simon Lamberts, vanwege 

twee borgtochten ten behoeve van zijn vader, Claes Claessen en van Johan 
Loussen dd 15-02-1630 voor het landgerecht gedaan, hem schadeloos te 
stellen onder verband van comparants roerende en onroerende goederen    

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

94 RAK  87 FOLIO:       35 DATUM:        23-04-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Brugge, land van Gulik 
   
 comparanten Jansz, Coenraet  Volmachtgever  
  Bongertz, Thijs Gevolmachtigde Schoonvader 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn schoonvader om een huis te 

verkopen in Brugge en daarbij alle zaken te regelen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

95 RAK  87 FOLIO:        35v DATUM:         07-05-1630 

 onderwerp Borgtocht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Prince, Cornelis Alberts Borg  
  Reutgersen, Jan Schuldenaar Meppel 
  Brouwer, Rein Schuldeiser  
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 samenvatting Ten behoeve van Rein Brouwer, stelt comparant zich borg voor hetgeen 

deze te vorderen heeft van Jan Reutgersen, wiens geld onder berusting van 
Jan Schelboom Pannebacker is en waarop schuldeiser reeds beslag heeft 
laten leggen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

96 RAK  87 FOLIO:       35v DATUM:        26-06-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Bolsward, Korenmarkt 
   
 comparanten Petersen, mr Claes Volmachtgever Echtpaar 
  Henricks, Geesgen Volmachtgeefster  
                        Idtes, Jan Gevolmachtigde Enkhuizen 
                        Itdes, Iddemoer Gevolmachtigde Idem 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Jan en Iddemoer Idtes om 

namens hen een huis in Bolsward te verkopen dat per testament door Wijbe 
Sijwers, de grootvader van hun echtgenotes, is overgedragen en niet buiten 
de familie of vriendenkring verkocht mocht worden; zij zijn  echter 
overeengekomen dat het huis eventueel wel buiten de familie verkocht mag 
worden en gevolmachtigden zullen er zorg voor dragen dat er geen 
aanspraken meer gemaakt kunnen worden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

97 RAK  87 FOLIO:        36 DATUM:        02-07-1630 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Ackersen, Carolus Comparant Sergeant van 

1
) 

  Wilsem, Fransch van Erfgenaam  
  Wolbersen, Harmen Idem Brgm. – echtg. L.v. Wilsem 
  Wilsem, Margreta van Idem Wed. Jan ten Over 
  Hellemont, Jan Jansen v. Borg  
     
 samenvatting Comparant, getrouwd geweest met de weduwe van Henrick van Wilsem, 

verklaart voor hem en zijn kinderen bij wijlen zijn vrouw Barbara Ducij, 
ontvangen te hebben van de erfgenamen van van Wilsem de goederen en 
erfenis van Henrick van Wilsem, waarvoor hij hen bedankt met belofte van 
vrijwaring. Er is een borg aangesteld voor eventuele aanspraken.  

   
 bijzonderheden 

1
) kapitein Thomas Freijer, Bergen op Zoom 
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98 RAK  87 FOLIO:        37 DATUM:        24-08-1630  

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersen, Carel Comparant  
  Sain, Anthoni du Voogd  
  Louwsen, Peter 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. Een obligatie ad ƒ250 g.g. is nog onder berusting van Anthoni du 
Sain als voogd over comparants broer; mocht deze obligatie ondeugdelijk 
bevonden worden, dan zal comparant zijn broer de helft ervan schenken, 
onder verband van zijn persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

99 RAK  87 FOLIO:       37v DATUM:         29-09-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Rutgers, Cunneken Volmachtgeefster  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Twickeloe, Rodolff v. Gevolmachtigde  
  Cuerbeecke, Albart vd Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante, mede caverende voor haar moeder, weduwe van Rutger van 

Ommen en als rechthebbende van Rutger Sant, naaste bloedverwante van 
wijlen Mette Lubbertz, verstrekt een volmacht aan Rodolff van Twickeloe en 
Albart van der Cuerbeecke om, in der minne of gerechtelijk, haar zaken waar 
te nemen betreffende de nalatenschap van Mette Lubbertz en daarbij alle 
formaliteiten te vervullen, met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

Bladzijde 38 is blanco. 

100 RAK  87 FOLIO:        38v DATUM:        31-10-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Claertien Volmachtgeefster Wed. Jacob de Loose 
  Breda, Johan van Momber  
  Loose, Wijnholt de Volmachtgever  
  Loose, Aront de Volmachtgever  
  Moock, Johannes Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Johannes Moock om namens 
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hen, zowel binnen als buiten rechten, in Emden en daarbuiten hun zaken 
waar te nemen en daarbij alles te doen wat comparanten ook gedaan zouden 
hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

101 RAK  87 FOLIO:       39 DATUM:         28-12-1630 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wichersen, Claes Wdn. van Aeltken Toenisz Vader 
  Hendricks, Jan Voogd  
  Gijsberts, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Artken, Toenis en 

Aeltken Claesz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ4 c.g. 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 

   

 

 

102 RAK  87 FOLIO:       39v DATUM:        02-02-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Sloot, Conraet Volmachtgever  
  Bloemendael, jfr Elisabet v. Echtgenote  
  Sanders, N. Gevolmachtigde Kornet   
     
 samenvatting Namens zijn echtgenote, verstrekt comparant een volmacht aan N. Sanders 

om het geld te vorderen van de erfgenamen van Popce Everardi d’Euwda, 
gewezen secretaris van Groningen dat bij hem berust en wijlen zijn 
schoonvader, Grodfrid van Bloemendael, in leven commissaris, toebehoord 
heeft en nu geërfd is door comparants echtgenote. Indien iemand aanspraak 
maakt op de nalatenschap, zal er gerechtelijk moeten worden opgetreden 
door andere gevolmachtigden, d. Johannes Langius, professor in 
Groningen en d. Aledimei Meijers, advocaat aldaar om te doen wat 
comparanten zelf gedaan zouden hebben, indien aanwezig, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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103 RAK  87 FOLIO:        40 DATUM:         28-03-1631 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Huisstede 
  Diepholt 
   
 comparanten Wessels, Cornelis Comparant  
  Willems, Anneken Echtgenote  
  Jans, Elsken Comparante Wed. Jan Willems 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van hun (schoon)vader Willem Smitt, verklaren te 

hebben gecedeerd aan Jan Linge hun aandeel en rechten in een huisstede 
en overhandigen hen ook de eigendomspapieren dd 02-03-1582, die hun 
(schoon)vader ontvangen heeft van graaf Friderich van Diepholt en zien af 
van verdere aanspraken.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

104 RAK  87 FOLIO:       40v DATUM:         04-04-1631 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Cornelis Schuldenaar Echtpaar 
  Jans, Mense Schuldenares  
  Ducksen, Dirrick Schuldeiser Majoor  -  echtpaar 
  Weintgers, Hudde Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Dirrick Ducksen en echtgenote 

een bedrag van ƒ25 g.g. wegens geleverde biezen en beloven dit met rente 
te betalen op Pasen 1632, waarvoor zij als onderpand stellen hun roerende 
en onroerende goederen en in het bijzonder hun twee koeien.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 41v t/m 42v zijn blanco. 

105 RAK  87 FOLIO:        43 DATUM:         01-10-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egbertz, Berent Volmachtgever Oosterwolde 
  Henricksz, Peter Gevolmachtigde Slachter 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Henricksz om zijn zaken waar 

te nemen tegen Henrick Dutmers uit Kamperveen en van hem de ƒ60 c.g. te 
ontvangen die comparant nog tegoed heeft en daarbij al het nodige te doen, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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De bladzijden 43v t/m 46v zijn blanco. 

106 RAK  87 FOLIO:        47 DATUM:         21-11-1628 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Simontsen, Dirck Comparant  
  Veene, Thijmen Voogd  
  Magnus, Oloff 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 
   

 

 

107 RAK 87 FOLIO:        47 DATUM:        26-01-1629 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claesen, Floris Comparant  
  Jansz, Ditte Echtgenote  
  Claszen, Jan Vader  
  Jansz, Derck Voogd  
  Wijchersz, Frans Voogd  
     
 samenvatting Namens zijn echtgenote verklaart comparant dat zij van hun (schoon)vader 

en de gewezen voogden de goederen en erfenis van hun (schoon)moeder 
ontvangen hebben, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

108 RAK  87 FOLIO:        47v DATUM:         27-06-1629 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis, erf en brouwerij 
   
 comparanten Frericks, Dirrick Comparant  
  Jansen, Louwe Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Louwe Jansen de jaarlijkse 

rente van ƒ6 g.g. gevestigd op zijn huis en brouwerij, afkomstig uit een 
boedelscheiding, waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring, 
hoewel de rentebrief niet bij de hand is. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

109 RAK  87 FOLIO:        48 DATUM:         24-07-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Dirckgen Volmachtgeefster  
  Jansz, Derck Echtgenoot  
  Pellis, Johan Jansz Volmachtgever Zoon / broer 
  Janszen, Johan Gevolmachtigde             Hoedenstoffeerder 

1
) 

     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Johan Janszen om namens hen 

van de bestuurders van de stad Alkmaar het geld, hoofdsom en rente, te 
vorderen dat voor genoemde Johan Janszen door zijn gewezen voogd mr 
Jacob van der Geest op de weeskamer is belegd en daarvoor alles te doen 
wat nodig is. 

   
 bijzonderheden 

1
) uit Alkmaar, hun zoon / broer 

   

 

 

110 RAK  87 FOLIO:        48v DATUM:         21-08-1629 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Hendricks, Dirrickien Wed. van mr Cornelis Hendricks Moeder 
  Hendricks, Gerrit Voogd  
  Hendricks, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jennigen en Bette 

Cornelis als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ100 g.g. en een 
bed met toebehoren en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te 
laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik en stelt als onderpand haar huis, 
dat nog bezwaard is met ƒ350 g.g. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

111 RAK  87 FOLIO:        49 DATUM:         ongedateerd 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Hoppenhof 
  Heerde 
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 comparanten Stede, Derk Jansz ter Volmachtgever  
  Willemsz, Johan Gevolmachtigde Oldebroek in de 

1
) 

     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Willemsz om, in der minne of 

gerechtelijk, van Henrick Gerritz en zijn familie het geld en de verlopen rente 
te vorderen die hij moet betalen wegens een gekochte hoppenhof in het 
ambt van Heerde, volgens koopcedule dd 20-06-1620 en daarbij al het 
nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1 
) Eikelboom 

   

 

 

112 RAK  87 FOLIO:        49v DATUM:         13-03-1630 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijckwijn, Davidt Hansen Comparant  
  Aeltsen, Aelt Voogd  
  Berents, Aelt 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 
   

 

 

113 RAK  87 FOLIO:        49v DATUM:        10-04-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evertz, Derckgen Volmachtgeefster  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Duijne, Johan Willemsz v. Gevolmachtigde Namens Weijntgen Evertz 
  Spierlinck, Henrick G. Gevolmachtigde  Eerzaam 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van hun zuster Jutgen Evertz, wed. van Willem 

Arentz, verstrekken een volmacht aan Henrick Gerritz Spierlinck om, in der 
minne of gerechtelijk, van de erfgenamen van Willem Arentz het geld te 
vorderen dat hen toekomt en daarbij al het nodige te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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114 RAK  87 FOLIO:        50 DATUM:         13-04-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Hof genaamd de Quinckelberch 
   
 comparanten Boecop, Dirck toe Volmachtgever Utrecht 
  Boecop, Egbert toe Volmachtgever Idem 
  Ras, Johan Gevolmachtigde  
  Stercke, Hendrick Gevolmachtigde Beheerder van de

1
) 

  Vette, mr Peter Gevolmachtigde Procureur 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken volmachten aan drie personen om, in der minne 

of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen volgens de getoonde ordonnantiën 
die zij ondertekend hebben, pachtgelden en uitstaande schulden te 
ontvangen, alles met macht van substitutie en in de geest van comparanten. 
Verder zijn zij gerechtigd om beslag te leggen op de kooppenningen van een 
bepaalde hof, verkocht door jkr Gerhard van Boecop en berustend bij koper 
Johan Hendrixen Gorre en zijn consorten Jan Janssen Sluijter, Andries 
Everts en Thijs Goossen, waarmee niets gedaan mag worden zonder 
toestemming van comparanten, dit geldt ook voor het beslag op de huisraad 
en meubels van hun voorouderlijk huis enz., tenzij comparanten zelf ter 
plaatsen zijn geweest. 

   
 bijzonderheden 

1
) ecclesiastische goederen van deze stad 

   

 

 

115 RAK  87 FOLIO:       51 DATUM:        31-05-1630 

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

buiten rechten, zijn zaken waar te nemen voor het stads- en land gerecht.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

116 RAK  87 FOLIO:        51v DATUM:         11-07-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Longespé, Davidt Volmachtgever Koopman Leiden 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde Procureur 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, in der minne of 

gerechtelijk, het geld te vorderen dat Lubbert Berents hem nog schuldig is 
en verder zijn zaken waar te nemen. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

117 RAK  87 FOLIO:        51v DATUM:         04-09-1630 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. Huis en erf 
      Kampen, Oudestraat, tussen Engbert Classen en de erven Schoemaker 
  2. Huis en erf genaamd de Golden Engel 
      Kampen, Oudestraat, bij de Bovenkerk 
   
 comparanten Scherfsen, Dirckgen Wed. van Willem Ghijsberts Moeder 
  Ghijsberts, Peter Voogd  
  Gorre, Johan Hendrix Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gijsbert en 

Moeleman Willems als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag 
van ƒ800 c.g. en van haar zelf nog ƒ600 c.g. onder voorwaarde dat dit laatste 
bedrag bij versterf van beide kinderen niet zal vervallen aan hun halfbroer 
en zuster uit het eerste huwelijk van hun vader maar aan haar, comparante 
en haar andere kinderen en dan nog ƒ200 g.g. voor haar zoon Ghijsbert 
volgens testamentaire dispositie van zijn vader, alles te overhandigen aan 
de voogden met Pasen 1632 evenals de kooppenningen van haar huis, 
gekocht door Hendrick Benier. Zij belooft hen lezen, schrijven en een 
handwerk te  laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 06-05-1641 heeft comparante haar huis de Golden 
Engel op de Oudestraat, tussen Peter Gijsberts en Balthazar Wijntges, als 
onderpand gesteld en een handschrift van ƒ300 c.g. gevestigd op Claes 
Bartholts, dd 02-04-1631. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 52v t/m 56v zijn blanco. 

118 RAK  87 FOLIO:        57 DATUM:          

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cuijper, Evert Schuldenaar Schipper 
  Voorn, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Voorn een bedrag van ƒ54 

c.g., durante iudicio.  
   
 bijzonderheden Geen 
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119 RAK  87 FOLIO:        57 DATUM:         21-02-1629 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Esken Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Hermsen, Jurrien Voogd  
  Twente, Jan Voogd  
  Avercamp, Lambert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis 

ontvangen te hebben van haar vader, m.u.v. haar aandeel in een rentebrief 
van jaarlijks ƒ7-11 g.g. Zij bedankt hen met belofte van vrijwaring. 
NB. in de kantlijn: op 03-08-1631 meldt comparante van haar voogd Jurrien 
Hermsen de jaarlijkse uitkering van ƒ7-11 g.g. te hebben ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

120 RAK  87 FOLIO:        57v DATUM:         05-03-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Veegen, Egbertken Volmachtgeefster Wed. Johan Francksen 
  Francksen, Johan Momber Zoon 
  Snel, Walterus Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Walterus Snel om, in der minne of 

gerechtelijk, haar zaken waar te nemen in het hertogdom Gelre, met name 
die welke zij heeft voor het hof van Gelderland tegen Goessen Corler en 
Harmen Schrasser  en daarbij al het nodige te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

121 RAK  87 FOLIO:        58 DATUM:        25-03-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Beitelschip 
   
 comparanten Sasse, Engele Schuldenaar Harderwijk 
  Grave, Henrick de Schuldeiser Koopman A’dam 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick de Grave een bedrag van 

ƒ630 c.g. wegens geleverde goederen en belooft dit te betalen tegen 6 
procent; hij is van plan vier molenstenen die hij in Groningen heeft, te 
verkopen en dit te gebruiken om zijn schuld af te lossen, evenals zijn 
beitelschip in landsdienst. Als onderpand stelt hij zijn beitelschip met alle 



44 

 

toebehoren. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

122 RAK  87 FOLIO:       58v DATUM:         ongedateerd 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lambertz, Elligen Comparante  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Gijsen, Johan Jansz Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparante verklaart van Johan Jansz Gijsen het legaat van ƒ25 c.g. 

ontvangen te hebben dat wijlen Jannegen Gerritz haar had gelegateerd, 
waarvoor zij hem bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

123 RAK  87 FOLIO:        59 DATUM:          

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Land de Stroijers Maete 
  Oosterwolde 
   
 comparanten Rijnvisch, Evert Volmachtgever Voogd 
  Waeter, Henrick tho Gevolmachtigde  
  Weege, Henrick Gevolmachtigde  Zwager 
     
 samenvatting Comparant, voogd over Salomon Schrijver, zoon van Egbertgen Rijnvisch, 

verstrekt een volmacht aan Henrick tho Waeter en zijn zwager Henrick 
Weege om namens hen de verdeling bij te wonen van een stuk land en 
daarbij te handelen zoals comparant zelf gedaan zou hebben, indien 
aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen    
   

 

 

124 RAK  87 FOLIO:       59 DATUM:        12-05-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Vier percelen land met houtgewas 
  Cokeneresch 
   
 comparanten Dompselaer, jkr Evert van Volmachtgever Echtpaar 
  Blanckefoort, jfr Aleijt Volmachtgeefster  
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  Blanckfoort, jkr Steven Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan jkr Steven Blanckfoort om voor 

het gerecht van Hardenberg gerechtelijk te cederen aan jkr Boldewijn 
Blanckfoort en echtgenote jfr Lijsbet Loose vier stukken land afkomstig van 
een boedelscheiding dd 17-06-1602 en daarbij alle formaliteiten te vervullen. 

   
 bijzonderheden Details onroerend goed in de akte. 
   

 

 

125 RAK  87 FOLIO:       60 DATUM:         17-03-1630 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Esken Wed. van Evert van Dulmen Moeder 
  Dulmen, Berent van Voogd  
  Harms, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Trijntken en Berent 

Evertsen 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 
   

 

 

126 RAK  87 FOLIO:       60v DATUM:        07-04-1630 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Vloeddijk, tot in de Groenestraat 
   
 comparanten Jans, Esgen Schuldenares  
  Rijnvisch, Evert Momber  
  Hoochstraten, Henrick v. Schuldeiser Secretaris 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Henrick van Hoochstraten een 

bedrag van ƒ211 g.g., dat zij belooft te betalen heden over een jaar, 
waarvoor zij haar huis als onderpand stelt, nog bezwaard met een uitgang 
van ƒ2 g.g. per jaar en haar andere goederen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

127 RAK  87 FOLIO:         61 DATUM:        08-05-1630 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijnvis, Evert Gevolmachtigde  
  Water, Hendrick toe Volmachtgever  
  Sibrandi, ds Ivonem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, wegens zijn volmacht dd 09-04-1630 in Elburg verstrekt, geeft 

op zijn beurt een volmacht aan Ivonem Sibrandi om de aanspraken van zijn 
principaal op Jan ten Toorn gerechtelijk te ondersteunen en al het mogelijke 
te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

128 RAK  87 FOLIO:       61v DATUM:        15-06-1630 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Berentz, Egbert Schuldenaar  
  Egbertz, Geert Schuldeiser De kinderen van … 
     
 samenvatting Comparant verklaart, wegens een arrest met Rijck Andries Brouwer en 

Lucas Tissen, voogden over de kinderen van comparants zoon Geert 
Egbertz, schuldig te zijn aan zijn minderjarige kleinkinderen een bedrag van 
ƒ250 g.g. afkomstig van hun grootmoeder, waarvoor hij als onderpand stelt 
zijn woonhuis, nog bezwaard met ƒ600 g.g. 
NB. in de kantlijn: op 09-04-1640 meldt jfr Clara Pellemans, weduwe 
Hardenberg, dat de schuld is afbetaald.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

129 RAK  87 FOLIO:       61v DATUM:         16-07-1630 

 onderwerp Aflossing 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sijmius, Evert Comparant Weesmeester van 

1
) 

  Rengers, Seijno Schuldenaar Dijkgraaf Salland 
     
 samenvatting Comparant verklaart qq. ontvangen te hebben van Seijno Rengers ten 

profijte van het weeshuis de aflossing van twee rentebrieven, afkomstig van 
wijlen jfr Creute, een van ƒ100 g.g. hoofdsom en de ander van ƒ190 g.g. 
hoofdsom, waarvan ƒ95 g.g. zijn afgelost, waarvoor hij hem bedankt met 
belofte van vrijwaring; de rentebrieven zijn helaas niet voor handen, maar 
worden geannuleerd. 

   
 bijzonderheden 

1
) het stadsweeshuis 
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130 RAK  87 FOLIO:        62 DATUM:        22-07-1630 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Doorne, mr Evert van Volmachtgever  
  Sibrandi, ds Ivonem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ivonem Sibrandi om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor dit gerecht. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

131 RAK  87 FOLIO:       62v DATUM:         06-08-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrijts, Egbert Volmachtgever  
  Sibrandi, ds Ivonem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ivonem Sibrandi om zijn zaken voor 

het stadsgerecht waar te nemen, met macht van substitutie. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

132 RAK  87 FOLIO:       62v DATUM:         21-10-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Avercamp, Evert Volmachtgever  
  Steenberch, Jacob Roelofsen Gevolmachtigde Zwager 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zwager Jacob Roelofsen 

Steenberch om namens hem te verschijnen voor de Magistraat van 
Enkhuizen en daar de hoofdsom te ontvangen van ƒ300 c.g. met de verlopen 
rente en geeft hem tevens het recht de jaarlijkse rente te verkopen en 
daarbij alle formaliteiten te vervullen in de geest van comparant, alles met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

133 RAK  87 FOLIO:        63 DATUM:        09-12-1630 

 onderwerp Verklaring 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritz, Egbert Comparant Echtpaar 
  Louwe, Else Comparante  
  Lucasz, Lubbege Erfgename Wed. Peter Louwsen 
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de weduwe van Peter Louwsen de goederen en 

erfenis ontvangen te hebben van haar man, waarvoor zij haar bedanken met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

134 RAK  87 FOLIO:         63 DATUM:         24-02-1631 

 onderwerp Aflossing 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Rijnvisch, Evert Comparant Weesmeester 
  Roloffsen, Engbert Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart qq. ontvangen te hebben van Engbert Roloffsen van de 

hoofdsom van ƒ30 g.g. de jaarlijkse rente van 42 stuivers voor het weeshuis, 
gevestigd op zijn woonhuis, waarvoor hij hem bedankt; hoewel de 
rentebrieven niet te vinden zijn, worden deze gecasseerd.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

135 RAK  87 FOLIO:       63v DATUM:         07-04-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Elsgen Volmachtgeefster Wed. Johan v. Hellemont 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Aertz, Cornelis Gevolmachtigde Uit Rijenische Veen  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Cornelis Aertz om, in der minne of 

gerechtelijk het geld te vorderen dat zij van Johan Dijckbeen tegoed heeft 
wegens geleverde stukken kamerijks doek volgens haar rekeningenboek. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 64 t/m 68v zijn blanco. 

136 RAK  87 FOLIO:       69 DATUM:         05-09-1628 
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 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritz, Fenne  Wed. van Henrick Lambertz Moeder 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar kinderen Marrigen en Henrickien Henricksz 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd iedere dochter ƒ500 c.g.; de 
dochters die ook aanwezig zijn, bevestigen de ontvangst van het geld en 
bedanken hun moeder met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

137 RAK  87 FOLIO:        69 DATUM:         10-02-1629 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, tussen jkr Ruitenburch en de weduwe Otto Backer 
   
 comparanten Willems, Feije Wed. van Goert Egbertsen Moeder 
  Brouwer, Rijck Andries Voogd  
  Thisen, Lucas Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Berent, Anna en 

Geertken als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen de helft van haar 
huis, strekkend tot achterin de Hofstraat, de helft van ƒ550 en de helft van 
de jaarlijkse ƒ6-50 van het huis. Verder bewijst zij hen ƒ104-15 c.g. als 
aandeel in de inboedel, alles te versterven van het ene kind op het andere en 
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat 
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.  
NB. in de kantlijn: op 13-03-1630 melden de voogden dat vanwege de lasten 
op het huis er bij verkoop niets is overgeschoten. 

   
 bijzonderheden In de Momberstellingen staat als datum: 29 januari 1629. 
   

 

 

138 RAK  87 FOLIO:       69v DATUM:         25-02-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Fredrijcksen, Fredrijck Schuldenaar  
  Potgijter, Hendrick Carel Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hendrick Carel Potgijter een 

bedrag van ƒ100 c.g.; durante iudicio. 
   
 bijzonderheden Geen 
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139 RAK  87 FOLIO:        70 DATUM:           26-08-1629 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Land in Oenerbroek  
   
 comparanten Thonis, Femme Wed. van Helmich Gerritz Moeder 
  Carel, Berent Voogd  
  Otzes, Herman Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Thonis Helmichsen als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

140 RAK 87 FOLIO:          70 DATUM:         16-09-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egberts, Egbertien  Schuldenares  
  Jochems, mr Michiel Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Michiel Jochems ƒ10 c.g., durante 

iudicio.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

141 RAK  87 FOLIO:         70v DATUM:         07-10-1629 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wilsem, Fransch van  Borg  
  Heijden, Jan van Schuldenaar  
  Hendricks, Jan Schuldeiser Staalmeester vd stad 
     
 samenvatting Comparant verklaart zich borg gesteld te hebben voor Jan van Heijden voor 

een bedrag van 40 daalders en 10 stuivers op verzoek van Jan Hendricks, 
voor het geval schuldenaar niet binnen een maand van heden betaalt.  

   
 bijzonderheden Geen 
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142 RAK  87 FOLIO:       70v DATUM:         12-11-1629 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goesens, Femme Comparante  
  Hulbertz, Johan Echtgenoot  
  Jansz, Goesen 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

143 RAK  87 FOLIO:        71 DATUM:         14-11-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Barhert, Fabricius  Schuldenaar Luitenant van 

1
) 

  Jansen, Henrick Schuldeiser De weduwe van … 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Henrick Jansen 

een bedrag van ƒ56-3 c.g. wegens ontvangen waren en belooft dit te betalen 
met ƒ10 c.g. van zijn maandelijkse gage totdat alles voldaan is, waarvoor hij 
zijn gage als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden 

1
) graaf Lelio Pompeio 

   

 

 

144 RAK  87 FOLIO:        71 DATUM:        14-11-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Seijken Schuldenares Echtg. Antonie Hacket 

1
) 

  Hoff, J. Momber  
  Brouwer, Rijck Andries Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Rijck Andries Brouwer een bedrag 

van ƒ53 c.g. wegens ontvangen haver en bier en belooft dit te betalen van 
haar mans gage in de tijd van vijf maanden van heden, met ƒ10-12 c.g. per 
maand, waarvoor de gage onderpand is. 

   
 bijzonderheden 

1
) korporaal van graaf Lelio Pompeio 
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145 RAK  87 FOLIO:        71v DATUM:        21-04-1630 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Bornheim, Frerick van Wdn. Greetgen Willemsz Scholtus Kamperveen 

1
) 

  Leuse, Jelis Voogd  
  Dercks, Gerrit Voogd Speldenmaker 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Niese, Anna en 

Geertgen Frericksz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag 
van ƒ400 c.g., een bed met toebehoren en ieder nog een zilveren bijgordel 
met een zilveren schede, alles te versterven van het ene kind op het andere  
en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen 
wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij 
heeft het vruchtgebruik en stelt als onderpand zijn huis. 
NB. in de kantlijn: op 27-06-1630 heeft comparant zijn kinderen alsnog 
bewezen ƒ600 c.g., onder verband van al zijn goederen.  

   
 bijzonderheden 

1
) en Wilsemerkerspel 

   

 

 

146 RAK  87 FOLIO:        72 DATUM:        20-05-1630 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egberts, Femme Wed. van Sibrant Aronts Moeder 
  Wessels, Toenijs Jansen Voogd  
  Eckelboom, Jan Hermsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hendrick, Mette, 

Lutgert, Marrigien en Hilligien Sibrants als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd, boven de ƒ500 c.g. die haar toekomen van haar nicht Machtelt 
Jans uit Amsterdam, eerst honderd daalders en een bed met toebehoren en 
de zoon bij huwelijk ƒ50 c.g. of een bruidegomskleed, verder de opbrengst 
van vaders kleren en zij belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te 
laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn.  
NB. in de kantlijn: op 21-05-1630 heeft comparante haar kinderen nog ƒ25 
c.g. en een zilveren lepel bewezen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

147 RAK  87 FOLIO:        73 DATUM:         16-08-1630 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Kamp land 
  Mastenbroek 
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 comparanten Geertz, Frerickgen Wed. Engbert Dercks Veesman Moeder 
  Jansz, Bartolt Voogd  
  Geertz, Geert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geertgen, Niese en 

Sijntgen Engbertz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd haar aandeel in 
een kamp land afkomstig van haar vader en verder ƒ300 c.g. en een bed met 
toebehoren, de opbrengst van de kleren  en belooft hen te verzorgen en te 
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

148 RAK  87 FOLIO:        73v DATUM:         16-11-1630 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Frouwcken Comparante  
  Hubertz, Derck Momber Oom 
  Helmichsen, Henrick Voogd  
  Hoeltgen, Herm Voogd Overleden 
     
 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 
   

 

De bladzijden 74 t/m 76v zijn blanco. 

149 RAK  87 FOLIO:        77 DATUM:        30-09-1628 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dissels, Grete  Comparante  
  Breda, Johan van Momber  
     
 samenvatting Comparante heeft gerechtelijk gecedeerd aan Dirck Vrericksen twee jaar 

rente van ƒ6 g.g. per jaar, betaalbaar met Pasen 1629 en 1630 afkomstig van 
Jan Jacobsen, verder een rente van ƒ5 g.g. betaalbaar met Martini 1629 en 
1630 van Arent Pilgrum, nog ƒ2½ g.g. betaalbaar met Pinksteren 1629 en 
1630 van Hans van Nieuwenburg. Nog een rente van ƒ4-6 c.g. van Jan 
Meusen, metselaar, betaalbaar met St. Jacob 1629 en 1630, ƒ2½ g.g. uit de 
stadskas over 1629/30 te betalen met St. Jan. Alles afkomstig van geleend 
geld tegen 5 procent. 

   
 bijzonderheden Geen 
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150 RAK  87 FOLIO:        77v DATUM:         03-10-1628 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jansz, Grietgen Schuldenares    Wed. Engbert Lephertz 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Geertz, Thijs Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Thijs Geertz een bedrag van ƒ50 

g.g. en belooft dit te betalen met Pasen 1630 van de termijn van haar 
verkochte huis, onder verband van de nog te ontvangen termijnen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

151 RAK  87 FOLIO:        77v DATUM:         01-12-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Timens, Geert Volmachtgever  
  Sael, mr Johan Gevolmachtigde   
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Sael om zijn zaken waar te 

nemen voor het stads gerecht, met macht van substitutie. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

152 RAK  87 FOLIO:        78 DATUM:        01-12-1628 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat, tussen huis de Harderwijk en Willem Glauwe 
   
 comparanten Engbertz, Gerrit Comparant  
  Jansz, Anna Echtgenote Niet aanwezig 
     
 samenvatting Comparant, mede caverende voor zijn echtgenote, verklaart als mede 

erfgenaam van wijlen mr Cornelis Thoniszen ontvangen te hebben een 
bedrag van ƒ325 c.g., dat op hun kinderen zal overgaan en als deze geen 
nakomelingen hebben, weer op hun mede-erfgenamen. Hij stelt als 
onderpand zijn huis.  

   
 bijzonderheden Geen 
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153 RAK  87 FOLIO:        78v DATUM:         29-12-1628 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Geertgen Wed. van Johan Wijchers Moeder 
  Willemsz, Reijner Voogd  
  Jansz, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lambertgen en 

Beeltgen Jansz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ25 c.g. en de 
opbrengst van vaders 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 
   

 

 

154 RAK  87 FOLIO:        79 DATUM:         12-01-1629 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentz, Geesgen Comparante  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Jans, Lucas Voogd  
  Lucassen, Willem 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 
   

 

 

155 RAK  87 FOLIO:        79 DATUM:         17-02-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Andries, Goosen Volmachtgever Kamperveen 
  Sibrandi, d. Ivonem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ivonem Sibrandi om zijn zaken waar 

te nemen voor het gerecht van Kampen, met macht van substitutie. 
   
 bijzonderheden Geen 
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156 RAK  87 FOLIO:       79 DATUM:         26-03-1629 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Grietgen Comparante  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Goijkens, Goert Voogd  
  Arentz, Derck Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis 

van haar ouders en broer Arent Henricksz ontvangen te hebben, waarvoor 
zij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

157 RAK  87 FOLIO:        79v DATUM:         20-04-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Apeldoorn, jkr Gerrit van Volmachtgever  
  Christiaensen, Johan Gevolmachtigde   
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Christiaensen om, in der 

minne of gerechtelijk, de goederen en erfenis op te eisen van zijn zuster, 
echtgenote van jkr Egbert van Potegum en daarbij al het nodige te doen.  

   
 bijzonderheden In de kantlijn: vacat. 
   

 

 

158 RAK  87 FOLIO:       79v DATUM:         23-04-1629 

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

gerechtelijk, zijn uitstaande schulden te innen in Meppel, Steenwijk, 
Zwartsluis en elders en daarbij te handelen zoals comparant gedaan  zou 
hebben, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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159 RAK  87 FOLIO:        80 DATUM:         25-04-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Hof 
  Kampen, aan de St. Nicolaasdijk 
   
 comparanten Arentz, Geesgen Volmachtgeefster  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Goijkens, Goert Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Goert Goijkens om een hof te 

verkopen in de Kamper stadsvrijheid en daarbij al het nodige te doen zoals 
het hoort. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

160 RAK  87 FOLIO:        80v DATUM:        19-06-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend 

goed 
Niet vermeld 

   
 comparanten Brandts, jfr Gerbricht Volmachtgeefster Wed. Berck 
  Hoff, J. Momber  
  Haeftenbergen, Jacob v. Gevolmachtigde Koopman Nijmegen 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar neef Jacob van Haeftenbergen 

om, in der minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen in Roermond, in 
Gelderland en het land van Kleef, uistaande schulden en renten te innen en 
verder de goederen, uitstaande schulden, renten en pacht in te vorderen die 
haar toekomen; hij krijgt de bevoegdheid om de goederen te verkopen en 
verder alle formaliteiten te vervullen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

161 RAK  87 FOLIO:         81 DATUM:         10-09-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend 

goed 
n.v.t. 

   
 comparanten Janssen, Gerrit Volmachtgever Uit Epe 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen, met macht van substitutie.  
   
 bijzonderheden Geen 
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162 RAK  87 FOLIO:       81 DATUM:         24-09-1629 
 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Gerrit Comparant van Hasselt 
  Gerritsz, Anneken Erfgename  
     
 samenvatting Comparant, mede caverende voor zijn broer Evert Jansen, familie van wijlen 

Johan Evertsen, verklaart van Anneken Gerritsz het legaat van twee pond 
groot, dd 14-08-1626, voor hem en zijn broer ontvangen te hebben, waarvoor 
hij haar bedankt met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

163 RAK  87 FOLIO:        81v DATUM:         29-09-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Toenijssen, Gerrijt Volmachtgever Arnhem 
  Sibrandi, d. Ivonem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ivonem Sibrandi om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor het stads- en scholtengerecht, 
met name die tegen Pieter Janssen van Zutphen waarvoor hij hem de macht 
van procurator ad lites geeft.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

164 RAK  87 FOLIO:        82 DATUM:         30-10-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Bijstere dijk 
   
 comparanten Geerts, Geesken Volmachtgeefster Echtg. Claes Roloffsen 
  Hoff, J. Momber  
  Coops, Henrick Jans Dijkgraaf Kuinre 
  Wijn, Gerrit Jansen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante, in afwezigheid van haar echtgenoot die in landsdienst naar 

Groningen is, verklaart door de dijkgraaf opgeroepen te zijn om een bepaald 
bijster dijkgedeelte te bewerken met de andere personen waarvoor 
comparante  een volmacht verstrekt aan Gerrit Jansen Wijn om namens 
haar met de dijkgraaf en andere aangedijkten op de voorschreven tijd op de 
dijk te verschijnen en daar te doen wat haar man gedaan zou hebben, indien 
aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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165 RAK  87 FOLIO:        82v DATUM:         09-11-1629 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jeremiassen, Gerrijt Volmachtgever van Zutphen 
  Sibrandi, ds Ivonem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ivonem Sibrandi om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor het stadsgerecht, vooral die 
tegen Hendrica Helmichs  en daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

166 RAK  87 FOLIO:        83 DATUM:        14-01-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Belaert, Geertruit Schuldenares Echtg. Hans van Centruij 

1
) 

  Hoff, J. Momber  
  Brouwer, Rijck Andriesen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Rijck Andriesen Brouwer een 

bedrag van ƒ20-08 c.g. voor ontvangen haver en belooft dit te betalen in vier 
maanden, iedere maand ƒ4-2 c.g. van haar mans gage, waarvoor zij 
gerechtelijk de gage als onderpand stelt.  

   
 bijzonderheden 

1
) kwartiermeester van de graaf Lelio Pompeio 

   

 

 

167 RAK  87 FOLIO:        83 DATUM:        24-11-1629 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jurriens, Grietgen Comparante  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Nijkerk, Jurrien van Vader  
  Berentsz, Jan Voogd  
  Jansz, Derck Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar vader en haar gewezen voogden de erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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168 RAK  87 FOLIO:        83v DATUM:         03-12-1629 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Geert Wdn. van Lisgen Dercksz Vader 
  Jansz, Albart Voogd  
  Egbert, Jansz Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Geertz als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ60 c.g. en belooft hem op 
te voeden en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de 
voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik.  

   
 bijzonderheden De tweede voogd staat niet vermeld in deze akte. 
   

 

 

169 RAK  87 FOLIO:       83v  DATUM:        02-01-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenberch, Gerrit Jansz Volmachtgever  
  Worst, Dubbelt Laurens Gevolmachtigde Koopman A’dam 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Dubbelt Laurens Worst om, in der 

minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Amsterdam en daarbij te 
handelen zoals comparant gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

170 RAK  87 FOLIO:        84 DATUM:         07-01-1630 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lambertz, Gerrit Comparant Voogd 
  Goijkens, Willem Comparant Voogd 
  Goijkens, Janneken Comparante En echtg. Peter Petersz 
  Clas, Bette Weduwe Van Gaet Goijkens 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van wijlen Frans Gaet Goijkens en 

wijlen Berentgen Arentz,  n.l. Lambert, Arent en Femme Frans, verklaren als 
erfgenamen van Gaet Goijkens van diens weduwe de goederen en erfenis 
ontvangen te hebben die hen toekwam, waarvoor zij haar bedanken met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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171 RAK  87 FOLIO:        84v DATUM:         18-01-1630 
 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Geertgen Schuldenares Wed. Lubbert Lubbertz 
  Lubbertz, Henrick Schuldeiser  
  Rijxen, Roloff Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Henrick Lubbertz en Roloff Rijxen 

ten behoeve van haar dochter Willemtgen Lubbertz, een bedrag van ƒ10 c.g. 
dat zij zal betalen als het kind volwassen is geworden en belooft haar te 
verzorgen en te doen wat een goede moeder betaamt, waarvoor haar 
persoon en goederen onderpand zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

172 RAK  87 FOLIO:       84v DATUM:         28-01-1630 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Een stuk land 
                      v.d. Nieuweweg tot de sluis van het Schulten Weer en het Brede Weer 
   
 comparanten Petersz, Gerrit Schuldenaar Mede namens echtgenote 
  Henricksz, Jelle Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jelle Henricksz een bedrag van 

ƒ660 g.g. afkomstig van het gekochte vierde deel van negen gresen  land en 
belooft het geld te betalen als volgt: de helft in mei van dit jaar en de rest in 
mei 1631, waarvoor hij zijn persoon en goederen als onderpand stelt.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

173 RAK 87 FOLIO:         85 DATUM:       03-02-1630 

 onderwerp Transport van verzekering 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Leuse, Gellis Comparant  
  Eijckelboom, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart overgedragen te hebben aan Johan Eijckelboom een 

assurantiebrief dd 09-03-1630 groot ƒ1300 c.g. ondertekend door Adriaen 
Andrieszen, om het verzekeringsgeld in geval van een ongeluk van 
comparants schip te ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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174 RAK  87 FOLIO:         85v DATUM:         06-03-1630 

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

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

175 RAK  87 FOLIO:        85v DATUM:         10-03-1630 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arents, Goijcker Schuldenaar Echtpaar 
  Toenijs, Aeltien Schuldenares  
  Daniels, Trina Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Trina Daniels een bedrag van 

ƒ145 c.g. dat zij beloven te betalen met ƒ45 c.g. op 6 mei van dit jaar, van het 
volgende jaar en het restant, ƒ52-10 g.g., op 1 mei 1632, waarvoor zij hun 
persoon en goederen als onderpand stellen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

176 RAK  87 FOLIO:        86 DATUM:        16-04-1630 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Jans, Grietgen Schuldenares Wed. Egbert Lephertz 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Geertz, Thijs Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Thijs Geertz een bedrag van ƒ50 

g.g., dat zij belooft te betalen met Pasen 1631 van het geld dat zij van Gerrit 
Gisberts zal ontvangen als termijn van het van haar gekochte huis, 
waarvoor zij die termijn als onderpand stelt. Hiermede vervalt de 
schuldbekentenis dd 03-10-1628. 

   
 bijzonderheden Geen 
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177 RAK  87 FOLIO:        86v DATUM:         27-04-1630 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsen, Geert Comparant  
  Geertsen, Hermen Vader  
  Simons, Claes Voogd  
  Claesen, Henrick 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

178 RAK  87 FOLIO:        87 DATUM:         01-05-1630 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Warners, Geertgen  Wed. van Berend Janszens Moeder 
  Witten, Gerbrant Voogd  
  Gerritz, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Warner, Thomas, 

Trijntgen en Jan Berentz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een 
bedrag van ƒ180 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 
   

 

 

179 RAK  87 FOLIO:        87 DATUM:        04-05-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Gerrit Volmachtgever  
  Sibrandi, d. Ivonem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ivonem Sibrandi om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor het gerecht van Kampen. 
   
 bijzonderheden Geen 
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180 RAK  87 FOLIO:         87v DATUM:         21-05-1630 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Geertken Wed. van Jan Bartelsen Moeder 
  Hendricks, Jan Voogd  
  Bartelsen, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Bartelt Jansen als  

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ250 c.g. en belooft 
hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een 
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

181 RAK  87 FOLIO:        88 DATUM:        08-06-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelijs, Geertien Volmachtgeefster  
  Sibrandi, ds Ivonem  Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante, dochter van Cornelijs Hubertsen uit Hoorn, verstrekt een 

volmacht aan Ivonem Sibrandi om, met middelen van recht, haar zaken waar 
te nemen tegen Roloff Janssen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

182 RAK  87 FOLIO:        88 DATUM:        16-07-1630 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hubertz, Gerbrant Comparant Echtpaar 
  Lubbertz, Greetgen Comparante  
  Sasse, Jan Voogd De weduwe van … 
  Lubbertz, Rijck Voogd Broer 
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de gewezen voogden over de kinderen uit 

Greetgens vorig huwelijk, de goederen en erfenis van hun vader ontvangen 
te hebben, waarvoor zij de weduwe, Janneken Goertz en comparantes broer 
bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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183 RAK  87 FOLIO:        88v DATUM:        16-08-1630 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aeltzen, Gerhart Comparant Burgm. Harderwijk 
  Voets, jfrTruida Echtgenote Niet aanwezig 
  Henricksz, Christopher Overledene  
     
 samenvatting Comparant verklaart, mede namens zijn echtgenote, dat hij, als mede-

erfgenaam van jfr Mechtelt Voets, zijn schoonzuster, van wijlen Christopher  
Henricksz de erfenis en goederen ontvangen heeft waar zijn echtgenote 
recht op had en omdat zijn zwager Gisbert van Twiller nog aanspraak maakt 
op de helft van die erfenis, verklaart comparant een inventaris gemaakt te  
hebben en tevreden te zijn met zijn deel en verder geen aanspraken meer te 
maken.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

184 RAK  87 FOLIO:        89 DATUM:        25-08-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arsenius, d. Gerhardus Gevolmachtigde  
  Reijners, Anneken Volmachtgeefster Wed. Arent Brandt 
  Claesen, Albert Volmachtgever Voor Heijltken Jans 
  Harms, Stintken Volmachtgeefster Echtg. Minicus Everts 
  Gerrits, Hester Idem Echtg. Jan Jacobs 
  Moock, Joannes Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Joannes Moock om, in der 

minne of gerechtelijk, de uitstaande schulden te vorderen van het sterfhuis 
van Evert Everts, overleden in Meppel en daarbij al het nodige te doen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

185 RAK  87 FOLIO:       89v DATUM:         26-08-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Munster, Geertruit Henricks v. Volmachtgeefster  
  Hoff, J. Momber  
  Munster, Dirrick van Gevolmachtigde Neef 
  Munster, Jurrien van Gevolmachtigde Neef 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar neven Dirrick en Jurrien om, in 
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der minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen tegen Henrick Gerrits 
en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

186 RAK  87 FOLIO:         90 DATUM:        22-10-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricks, Goesen Volmachtgever Echtpaar 
  Goerts, Trijntken Volmachtgeefster  
  Goertsen, Albert Gevolmachtigde (Schoon)broer 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Albert Goertsen om, in der 

minne of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen voor het gerecht van 
Hellendoorn of elders en geven hem de macht van procurator ad lites om al 
het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

187 RAK  87 FOLIO:        90v DATUM:        20-12-1630 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geertsen, Geert Comparant Echtpaar 
  Engberts, Risselt  Comparante  
  Engberts, Gisselt  Comparante  
  Breda, Jan van  Momber  
  Geerts, Wreeck   Stiefmoeder  
     
 samenvatting Comparanten, waarvan de vrouwen dochters van Wessel Engberts 

Weesman en Nijse Arents zijn, verklaren van hun stiefmoeder de 
nalatenschap van hun ouders ontvangen te hebben, waarvoor zij haar 
bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

188 RAK  87 FOLIO:        91 DATUM:         20-12-1630 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geertsen, Geert Comparant  
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  Engberts, Rijsselt Echtgenote  
  Engberts, Gisselt Schoonzuster  
  Smit, Evert Gerrijtsn  Voogd  
  Twenthe, Bartolt Janssen Voogd  
     
 samenvatting Comparant, mede caverende voor de dochters van Engbert Dircksen 

Weesman en Nijse Arents, verklaart dat hij van hun gewezen voogden de 
goederen en erfenis van hun ouders ontvangen heeft, waarvoor hij hen 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

189 RAK  87 FOLIO:         91 DATUM:         05-01-1631 

 onderwerp Betaling van rente 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, tussen Casper ter Barchorst en Alert Reutgers  
   
 comparanten Herckock, Giliam Comparant Kerkmeester Buitenkerk 
  Peters, Goert Schuldenaar De weduwe van … 
  Cruel, Adam Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart qq. ontvangen te hebben van de weduwe van Goert 

Peters en van Adam Cruel de jaarlijkse goudgulden gevestigd op een huis, 
strekkend tot aan de nieuwe muur, waarvoor hij hen bedankt met belofte van 
vrijwaring, hoewel de rentebrief niet aanwezig is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

190 RAK  87 FOLIO:         92 DATUM:         18-01-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Herengoed Coppendraijers Erf  
  Oosterwolde, tussen Thiman Hendrix en Vrerick Geertsen 
   
 comparanten Gerrijts, Gerritgen Volmachtgeefster Wed. Jochem Jurgens 

1
) 

  Breda, Johan van  Momber  
  Aertssen, Gerrijt Volmachtgever  
  Rutgers, Berent Volmachtgever Echtg. Lubbe Jurgens 
  Lamberts, Egbert Gevolmachtigde Broer / oom 
     
 samenvatting Comparanten, eigenaar van zeker herengoed, strekkend van de Gelderse 

Gracht tot aan de zee, verstrekken een volmacht aan Egbert Lamberts om 
namens hen te verschijnen voor de heren van de rekenkamer van het 
vorstendom Gelre en het graafschap Zutphen om hun aandeel in het 
herengoed over te dragen aan jkr Johan de Baecke, zoals dit behoort te 
geschieden.  

   
 bijzonderheden 

1
) wonend in Oosterholt, in het noorderkwartier 
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191 RAK  87 FOLIO:         92v DATUM:         20-01-1631 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Oostendurp, jfr Geertruijt v. Volmachtgeefster Wed. A. v. Haersolte 
  Breda, Johan van Momber  
  Haersolte, jkr Nicolaes v. Gevolmachtigde Zoon 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar zoon Nicolaes om, in der 

minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen in Overijssel, Gelderland en 
elders, daarbij te handelen in haar geest en alles te doen wat noodzakelijk 
is, met macht van substitutie.  
NB. in de kantlijn: op 04-09-1631 toegevoegd: om te mogen transigeren over 
de nalatenschap van jkr Peter van Oostendurp. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

192 RAK  87 FOLIO:         93v DATUM:        31-01-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goossens, Goossen Volmachtgever Op ‘t Eiland 
  Sibrandi, d. Ivonem Gevolmachtigde Procureur 
  Wijnen, Hendrick Gevolmachtigde Gerechtsdienaar 

1
) 

     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ivonem Sibrandi en Hendrick Wijnen 

om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Gelderland en 
daarbuiten, met name tegen de weduwe Marrigien Isebrant, wonend aan de 
zomerdijk en Aertien Egberts uit Grafhorst en geeft hen de macht van 
procurator ad lites om al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden 

1
) Elburg 

   

 

 

193 RAK  87 FOLIO:         94 DATUM:          28-11-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Altgen Volmachtgeefster Oosterwolde 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Sael, mr Johan Jans Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan mr Johan Jans Sael om haar zaken 

waar te nemen voor het stads- en scholtengerecht. 
   
 bijzonderheden Geen 
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194 RAK  87 FOLIO:        94 DATUM:         10-12-1630 
 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Anna Comparante  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Jansz, Johan Voogd  
  Jansz, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis 

van haar vader, Peter Segersz, ontvangen te hebben, waarvoor zij hen 
bedankt met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

195 RAK  87 FOLIO:        94 DATUM:        09-02-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Holte, Adriaen van Volmachtgever  
  Sibrandi, d. Ivonem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ivonem Sibrandi om zijn zaken voor 

het gerecht waar te nemen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

196 RAK  87 FOLIO:         94v DATUM:         24-02-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egberts, Altken Volmachtgeefster  
  Hoff, J. Momber  
  Jansen, Andries Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Andries Jansen om, in der minne of 

gerechtelijk, voor het gerecht van het Nijebroeck in haar zaak tegen Jan 
Jansen of zijn waarnemer haar verklaring af te leggen en daarbij te handelen 
zoals zij zelf gedaan zou hebben, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
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197 RAK  87 FOLIO:        95 DATUM:         03-02-1631 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roloffsen, Gerrit Wdn. van Janneken Jansz Vader 
  Duirensz, Berent Voogd  
  Stip, Arent Henricksen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Anna Gerritz als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ60 c.g. en belooft hen 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede 
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

198 RAK  87 FOLIO:        95 DATUM:         28-02-1631 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Oldeniell, Arent van Comparant  
  Jans, Mergien Begunstigde Dienstmeid van moeder 
     
 samenvatting Comparant verklaart beloofd te hebben aan de gewezen dienstmeid van zijn 

moeder, bij wie hij een zoon heeft genaamd Jan van Oldeniell, voor kost en 
kleding jaarlijks een bedrag van ƒ50 c.g. te geven in twee termijnen: ƒ25 op 
Michael en de rest met Pasen 1632 en dit totdat het kind achttien jaar is. 
Verder belooft hij aan Mergien voor de verpleging van het kind van Michael 
tot Pasen ƒ17-10 c.g. te geven en nog eenmalig ƒ150 c.g. Mocht zij met Jan 
ten Oldeniell wegens gebrek of ziekte genoodzaakt zijn naar Blokzijl te gaan 
voor verpleging, dan zal hij dat vergoeden, waarmee majoor Willem Jansen 
en Thomas de Bonthe, zijn gewezen zaakwaarnemers, tevreden zijn evenals 
Jurgen Lubbers, haar zwager.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

199 RAK  87 FOLIO:        96 DATUM:        04-03-1631 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Florisz, Willem Comparant  
  Jansz, Aeltgen Echtgenote  
  Jansz, Gerrit Comparant  
  Jansz, Henrick Voogd  
  Hoen, Clas Petersz Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogden de goederen en erfenis 
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van hun ouders ontvangen te hebben, waarvoor zij hen bedanken met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

Bladzijde 96v is blanco. 

200 RAK  87 FOLIO:       97 DATUM:         09-09-1628 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Eekmolen met annexis 
   
 comparanten Claszen, Henrick Schuldenaar Echtpaar 
  Berentz, Anna Schuldenares  
  Thonisz, Gerrit Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerrit Thonisz een bedrag van 

ƒ60 c.g. dat zij zullen betalen van de nog niet betaalde termijn door Reijner 
Jansz en Louwe Jansz wegens de gekochte eekmolen. 
NB. in de kantlijn: op 06-05-1629 meldt schuldeiser te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

201 RAK  87 FOLIO:        97 DATUM:         15-09-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Voorn, Henrick Volmachtgever  
  Steege, Everhart ter Gevolmachtigde IUL - Steenwijk 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Everhart ter Steege om, in der minne 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

202 RAK  87 FOLIO:        97v DATUM:         ongedateerd 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egberz, Hermen Volmachtgever  
  Bischop, Otto Engberz Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Otto Engberz Bischop om zijn zaken 

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

 

 

203 RAK  87 FOLIO:        97v DATUM:         20-11-1628 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rutgersz, Henrick Wdn. van  Trijne Dercks Vader 
  Dercksz, Johan Voogd  
  Henricksz, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Rutger, Jennigen, 

Derck en Henrick Henricksz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd de 
opbrengst van moeders kleren en belooft hen nog ƒ50 g.g. als hem dat 
uitkomt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 28-12-1668 meldt Henrick Henricksz de ƒ100 c.g. 
afkomstig van de kleren, te hebben ontvangen van Claes Geertsen Slachter. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

204 RAK  87 FOLIO:        98 DATUM:         18-12-1628 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Simonts, Hendrick Comparant  
  Simonts, Abeltien Comparante  
  Breda, Johan van  Momber  
  Veene, Thimen Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, kinderen van Simon Jeltes en Geesien Hendrix, verklaren van 

hun gewezen voogd de goederen en erfenis van hun ouders ontvangen te 
hebben, waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

205 RAK  87 FOLIO:        98 DATUM:         22-12-1628 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermans, Hermtgen Comparante  
  Hoochstraten, H. van Momber  
  Sloot, jkr Arent Bemiddelaar  
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  Hermansz, Jurrien   Borg  
  Otten, Jurrien Borg  
     
 samenvatting Comparante verklaart ontvangen te hebben van jkr Arent Sloot, door 

bemiddeling van de gedeputeerde van het landschap, de honderd 
rijksdaalders waarop zij en haar dochter Sandrina aanspraak maakten en 
waaraan niet zal worden getoornd; twee personen hebben daarvoor borg 
gestaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

206 RAK 87 FOLIO:        98v DATUM:         13-04-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Johan Volmachtgever Echtpaar 
  Jansz, Marrigen Volmachtgeefster  
  Hel, Albert ter Gevolmachtigde  
  Sibrandi, Ivonem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Albert ter Hel en Ivonem 

Sibrandi om hun zaken waar te nemen voor het stadsgerecht, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

207 RAK  87 FOLIO:        98v DATUM:         30-04-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jansen, Henrick Volmachtgever Echtpaar 
  Jochems, Geertken Volmachtgeefster  
  Geertsen, Lijsert Gevolmachtigde Hardenberg 
     
 samenvatting Comparanten, mede caverende voor hun zuster Hermken Jochemsz, 

weduwe van Jan de Genaat, verstrekken een volmacht aan Lijsert Geertsen 
om voor het gerecht van Hardenberg gerechtelijk over te dragen aan Jan 
Jansen Looftinck en echtgenote Grietken Everts de erfenis van landerijen en 
goederen, roerende en onroerende, met uitzondering van het vee en een kist 
met goed, die zij van Jan Hermsen en zijn echtgenote geërfd hebben, zoals 
vermeld in het testament en de inventaris.  

   
 bijzonderheden Geen 
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208 RAK  87 FOLIO:        99v DATUM:        13-05-1629 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Hermtien Comparante  
  Hertcamp, Jacob Echtgenoot  
  Arsenius, Dominicus Gerh.  Voogd  
  Rutgerts, Alert 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 
   

 

 

209 RAK  87 FOLIO:        99v DATUM:        06-06-1629 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijntges, Helliken Wed. Henrick Achterkercke Moeder 
  Wijntgen, Johan Voogd  
  Hoochstraten, Henricus Voogd Secretaris 
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan, Bartha, Hester, 

Helena en Anneken als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een 
bedrag van ƒ1500 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 
   

 

 

210 RAK  87 FOLIO:        100 DATUM:         09-06-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Hilligien Volmachtgeefster Wed. Jan Cardene 

1
) 

  Breda, Johan van  Momber  
  Coonders, Albert Gevolmachtigde Zwager 

2
) 

     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar zwager om van ritmeester de 

Mauves een maand soldij ad ƒ29 te vorderen voor wijlen haar echtgenoot 
waarop zij naar krijgsrecht aanspraak kan maken en verder al het nodige te 
doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) in leven ruiter onder ritmeester de Mauves   

2
) dienend in het veldleger  

van de prins van Oranje 
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211 RAK  87 FOLIO:         100v DATUM:         17-06-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Osch, Henrick Jansen Volmachtgever  
  Sibrandi, d. Ivonem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ivonem Sibrandi om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken in Kampen waar te nemen en daarbij het nodige te 
doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

212 RAK  87 FOLIO:        101 DATUM:         20-06-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Henrick Schuldenaar Echtpaar 
  Coenders, Trijne Schuldenares  
  Hendricks, Peter Schuldeiser Echtpaar 
  Jans, Sijke Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Peter Hendricks en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 6 procent wegens een gekochte 
brouwketel, dat zij beloven te betalen heden over een jaar, waarvoor zij als 
onderpand stellen hun persoon en goederen.  
NB. in de kantlijn: op 23-06-1630 heeft schuldenaar alles betaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

213 RAK  87 FOLIO:        101v DATUM:        20-06-1629 

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

gerechtelijk, zijn zaken in Kampen waar te nemen, speciaal die tegen Jan 
Jelissen en daarbij het nodige te doen. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

214 RAK  87 FOLIO:        102 DATUM:         06-06-1629 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hansz, Henrick Comparant Echtpaar 
  Jansz, Stijntgen Comparante  
  Stalman, Hubert     Voogd  
  Roloffsen, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogden de goederen en erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

215 RAK  87 FOLIO:        102 DATUM:         07-07-1629 

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

of gerechtelijk, zijn zaken voor het stadsgerecht waar te nemen, zoals hij 
zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

216 RAK  87 FOLIO:        102v DATUM:        14-07-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
   
 comparanten Dorenboekholt, Hen. Berents  Schuldenaar Echtpaar 
  Joachims, Beeltgen Schuldenares  
  Alberts, Clas Schuldeiser Broers 
  Joachimsz, Geert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Clas Alberts en Geert Joachims  

een bedrag van ƒ165 c.g. afkomstig van de erfenis van Neeltgen Schoenix  
en bestemd voor hun kinderen, dat zij gebruikt hebben om hun gekochte 
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huis te betalen en dat onderpand zal blijven voor de hoofdsom voor hun 
kinderen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

217 RAK  87 FOLIO:       102v DATUM:         14-07-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Hofstraat 
   
 comparanten Dorenboekholt, Henrick Schuldenaar Echtpaar 
  Joachims, Beetgen Schuldenares  
  Brouwerius, Johanes Schuldeiser IUDr 
     
 samenvatting Comparanten verklaren een jaarlijkse rente van ƒ9 c.g. die vervalt met 

Pasen, verkocht te hebben aan Johannes Brouwerius, gevestigd op hun 
huis dat heden op hen overgedragen is en beloven de hoofdsom ad ƒ155 
c.g. af te lossen in twee termijnen mits dit een vierendeel jaars van tevoren 
wordt aangekondigd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

218 RAK  87 FOLIO:        103 DATUM:         21-07-1629 

 onderwerp Toestemming geldlening 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sasze, Henrick Schuldenaar  
  Henricks, Goesen Voogd  
     
 samenvatting Schepenen en raad van deze stad hebben goedgevonden dat comparant, 

ten behoeve van zijn handwerk, honderd daalders van de voogd over zijn 
kinderen, Goesen Henricks, leent, geërfd van Neeltgen Schoenick en 
comparant heeft ermee ingestemd aan de voogd de jaarlijkse rente van dat 
bedrag uit te betalen voor zijn kinderen, onder verband van zijn persoon en 
goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

219 RAK  87 FOLIO:        103v DATUM:         30-07-1629 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Korte Hofstraat, achter de Bovenkerk 
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 comparanten Willemsen, Henrick Borg  
  Arentsen, Carst Schuldenaar  
  Rijnvisch, Evert Voogd  
  Vette, mr Peter  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld voor Carst Arentsen ten 

behoeve van de voogden over de kinderen van Berent Hendricks uit Zwolle 
voor de helft van ƒ100 c.g., die door het overlijden van Abram Jacobs op 
Carst Arentsen zijn vervallen en die deze, vanwege Apostille dd 27-06-1629, 
mag opnemen, waarvoor comparant voor de voogden als onderpand stelt 
zijn huis, gelegen tussen de twee huizen van de Geestelijkheid.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

220 RAK  87 FOLIO:         104 DATUM:         07-09-1629 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backer, Herman Geertz Wdn. van Wesseltgen Geertz Vader 
  Claszen, Henrick Voogd  
  Sijmonsz, Clas Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geert, Berent, Evert en 

Sijntgen Hermans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind 
ƒ500 c.g., de dochter een bed met toebehoren en moeders kleren, de zoons 
t.z.t. hun vaders kleren en lijfstoebehoren; hij belooft hen lezen, schrijven en 
een ambacht te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

221 RAK  87 FOLIO:       104v DATUM:        14-09-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coopsen, Henrick Volmachtgever  
  Sibrandi, d. Ivonem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ivonem Sibrandi om zijn zaken waar 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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222 RAK  87 FOLIO:        104v DATUM:         23-10-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Henrick Schuldenaar  
  Memelich, Arian Frericks v. Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Arian Frericks van Memelich een 

restbedrag van ƒ21 c.g. wegens gekochte wagenschotten en belooft dit te 
betalen met Vastenavond 1630, onder verband van zijn persoon en 
goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

223 RAK  87 FOLIO:        105 DATUM:         30-10-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lamberts, Heijlken  Volmachtgeefster  
  Hoff, J. Momber  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, zowel binnen als 

buiten rechten, haar zaken waar te nemen voor het gerecht van Kampen, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden geen 
   

 

 

224 RAK  87 FOLIO:        105 DATUM:        30-10-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Starcke, Henrick Gevolmachtigde  
  Rentinck, Nicolaus Gevolmachtigde Procureur Vollenhove 
     
 samenvatting Namens raad en schepenen van Kampen, is comparant gevolmachtigd tot 

inning van de rente en pachten der ecclesiastische goederen van de stad en 
hij geeft nu op zijn beurt een volmacht aan Nicolaus Rentinck om, in der 
minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Overijssel, Gelderland en 
Drenthe en daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 



80 

 

225 RAK  87 FOLIO:        105v DATUM:         25-11-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermensz, Hessel Schuldenaar  
  Mauritz, Derck Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Derck Mauritz een bedrag van ƒ176 

c.g. wegens kostgeld en schuld en belooft dit te betalen als hij van de 
cameraars van de stad zijn geld over 1628 ontvangen heeft.  
NB. in de kantlijn: op 30-04-1630 meldt de echtgenote van Albert Smitgen 
van bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

226 RAK  87 FOLIO:        106 DATUM:         25-11-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermansz, Hessel Schuldenaar  
  Dijckmans, Anna Schuldenares  
  Smitgen, Albart Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Albart Smitgen een bedrag van 

ƒ76 c.g. wegens levensonderhoud van hun dochter en hun schuld en belooft 
dit te betalen als hij van de cameraars van de stad zijn geld over 1628 heeft 
ontvangen, waarvoor hij dit geld als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

227 RAK  87 FOLIO:        106 DATUM:        25-11-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pouwelsz, Henrick Schuldenaar  
  Dominicus, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Dominicus een bedrag van 

ƒ60 c.g. en de gerechtskosten, wegens bierschuld en belooft dit te betalen 
met komende kermis, met een speling van 4 of 5 dagen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 



81 

 

228 RAK  87 FOLIO:       106v DATUM:        15-01-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Helmichsen, Henrick Volmachtgever  
  Jansen, mr Simon Volmachtgever Pennenmaker 
  Schoster, Jan Henricks Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Jan Henricks Schoster om, in 

der minne of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen in Drenthe, o.a. in 
Meppel, Dwingelo en Hoogeveen en daarbij al het nodige te doen, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

229 RAK  87 FOLIO:        107 DATUM:         21-01-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brouwer, Hermen Willemsen Volmachtgever  
  Harmsz, Seijno Gevolmachtigde Procureur Hattem 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Seijno Harmsz om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken in Hattem waar te nemen, zijn uitstaande schulden te 
innen en verder al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

230 RAK  87 FOLIO:        107v DATUM:         29-01-1630 

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

gerechtelijk, al het geld te vorderen dat Jan Kividt hem schuldig is en 
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

231 RAK  87 FOLIO:        107v DATUM:         23-02-1630 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Henrick Volmachtgever Mandenmaker 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om zijn zaken waar te 

nemen voor het gerecht in Kampen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

232 RAK  87 FOLIO:        108 DATUM:        01-03-1630 

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

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

233 RAK  87 FOLIO:        108 DATUM:        02-03-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alertsen, Henrick Volmachtgever Zwolle 
  Sibrandi, d. Ivonem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ivonem Sibrandi om, zowel binnen 

als buiten rechten, zijn zaken voor het stads- en landgerecht waar te  
nemen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

234 RAK  87 FOLIO:        108v DATUM:         13-03-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Brouwer, Harmen Willemsen Volmachtgever  
  Cremer, Dirck Jansen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Dirck Jansen Cremer om, in der 

minne of gerechtelijk, zijn uitstaande schulden te innen en daarbij te 
handelen zoals comparant gedaan zou hebben, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

235 RAK  87 FOLIO:        108v DATUM:         23-03-1630 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Henrick Comparant  
  Goertsz, Francke Voogd  
  Hendricksen, Toenis 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 
   

 

 

236 RAK  87 FOLIO:       109 DATUM:         25-03-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schonenburch, Hans Esdren Volmachtgever Luitenant van 

1
) 

  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om zijn zaken waar te 

nemen die hij met zijn kapitein te doen heeft. 
   
 bijzonderheden 

1
) kapitein Frans van Rochell 

   

 

 

237 RAK  87 FOLIO:        109 DATUM:        17-04-1630 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ewoltsen, Hermen Schuldenaar Echtpaar  - Ruiter  

1
) 

  Dirricksen, Anneken Schuldenares  
  Boecker, mr Andries Schuldeiser Timmerman 
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 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan mr Andries Boecker een bedrag 

van ƒ15 g.g. wegens achterstallige huishuur, dat hij belooft te betalen heden 
over zes weken, waarvoor hij ten onderpand stelt een nieuw bed, onder 
berusting van schuldeiser en zijn andere goederen.    

   
 bijzonderheden 

1
) onder mr Fontaine 

   

 

 

238 RAK  87 FOLIO:        109v DATUM:         26-04-1630 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evertsen, Henrick Comparant  
  Joosten, Dirrick Stiefvader  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn stiefvader de goederen en erfenis van zijn 

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

   
 bijzonderheden De namen van de voogden ontbreken. 
   

 

 

239 RAK 87 FOLIO:        110 DATUM:        01-05-1630 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geertz, Henrick Comparant Broers 
  Geertz, Robert Comparant  
  Helmichsen, Andries Executeur  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van Andries Helmichsen de goederen en erfenis van 

hun tante Anneken Henricksz ontvangen te hebben, waarvoor zij hem 
bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

240 RAK  87 FOLIO:        110 DATUM:         19-05-1630 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Wolff, Helmich de Voogd  
  Boecop, Henrick toe Voogd  
  Teilingen, Albert van Erfgenaam  
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  Teilingen, Augustinus Erfgename De weduwe van 
1
) 

  Haersolte, jfr Helena v. Erfgename Echtg. G. v. Teilingen 
  Wijntges, Balthaer Erfgenaam Echtg. A.v. Teilingen 
  Hell, Albert ter Voogd  
  Gansneb gnd T., Reijner Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, mede caverende voor Rijckwijn van Teilingen en de voogden 

over de kinderen van Lucas van Teilingen, allen erfgenamen van Jacob van 
Teilingen, verklaren dat de voogden van overledene hen de goederen en 
erfenis van hun broer uitgekeerd hebben, waarvoor zij hen bedanken met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden 

1
) kapitein van Teilingen 

   

 

 

241 RAK  87 FOLIO:        110v DATUM:         24-05-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Christophersen, Henrick Volmachtgever Ontvanger Vollenhove 
  Sibrandi, d. Ivonem Gevolmachtigde  
  Wijn, Henrick Gevolmachtigde Gerechtsdienaar 

1
) 

     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ivonem Sibrandi en Henrick Wijn om, 

in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen die hij tegen Gisbert 
Twiler voor het gerecht van Oldebroek te doen heeft, waarvoor hij hen de 
macht van procurator ad lites geeft en hoopt dat zij zich gedragen als hij zelf 
gedaan zou hebben, indien aanwezig.  

   
 bijzonderheden 

1
) Elburg 

   

 

 

242 RAK  87 FOLIO:        111 DATUM:         01-06-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bocop, Henrick tho Volmachtgever  
  Cnoppert, Henrick Gevolmachtigde Voogd 
     
 samenvatting Comparant, als natuurlijke oud-oom van de kinderen van wijlen Henrick van 

Utterwijck en jfr Johanna van Deuthem, verstrekt, vanwege zijn hoge leeftijd, 
een volmacht aan Henrick Cnoppert, voogd over genoemde kinderen, om de 
goederen te administreren, waarvoor hij hem de macht van procurator ad 
lites geeft. 

   
 bijzonderheden Geen 
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243 RAK  87 FOLIO:        111v DATUM:        14-06-1630 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Henrick Comparant  
  Jochems, Geertken Echtgenote  
  Jochems, Jutte Zuster Overleden 
  Jochems, Harmanna Weduwe van Jan de Genaet 
     
 samenvatting Namens zijn vrouw en schoonzuster, verklaart comparant dat de weduwe 

van Jan de Genaet hem de legaten heeft uitgekeerd die afkomstig zijn van 
zijn oom Bernhardus Hardenberch uit Keulen volgens testamentaire 
dispositie dd 18-05-1597 ten behoeve van zijn vrouw en wijlen zijn 
schoonzuster, waarvoor hij haar bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

244 RAK  87 FOLIO:         112 DATUM:         15-07-1630 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kistemaker, Frerick Jans    Schuldenaar  
  Horn, Jan Dercksz van  Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Dercksz van Horn een bedrag 

van ƒ61-15 c.g. waarvoor hij als betaling cedeert het arbeidsloon dat hij nog 
krijgt van Hermen Gisberts.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

245 RAK  87 FOLIO:        112 DATUM:         17-07-1630 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Praamschip    
   
 comparanten Suijcker, Henrick  Schuldenaar  
  Lespierre, Steven de Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Steven de Lespierre een bedrag 

van ƒ114 c.g. wegens een gekocht praamschip met gereedschap en belooft 
in termijnen te betalen, n.l. nu ƒ60 c.g. afkomstig van Christiaen Engbertz en 
de resterende guldens heden over een jaar, waarvoor hij als onderpand stelt 
het schip met toebehoren, zijn persoon en goederen.    

   
 bijzonderheden Geen 
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246 RAK  87 FOLIO:        112v DATUM:        14-08-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Goed in Hulhorst 
   
 comparanten Jans, Hendrickien Volmachtgeefster  
  Breda, Johan van Momber  
  Greve, Willem Gevolmachtigde  
  Schilt, Hendrick Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante, weduwe van Toenijs Erentsten, verstrekt een volmacht aan 

Willem Greve en Hendrick Schilt om, in der minne of gerechtelijk, voor de 
drost van de Veluwe te verschijnen en de helft van enige rentebrieven, 
uitgegeven in 1557 te Harderwijk, te vorderen en de drie en halve rijder 
afkomstig van een goed in Hulhorst, toebehorend aan Cornelijs Toenissen, 
die haar toekomen en daarbij al het nodige te doen, met macht van 
substitutie.  

   
 bijzonderheden Details in de akte. 
   

 

 

247 RAK  87 FOLIO:       113 DATUM:         16-08-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubbertz, Herman Volmachtgever Kamperveen 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om zijn zaken waar te 

nemen voor het stads- en landgerecht in Kampen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

248 RAK  87 FOLIO:       113 DATUM:         16-08-1630 

 onderwerp Betalingsbevestiging 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Reijner Comparant Kerkmeester van het 

1
) 

  Meijboem, Evert Evertsen Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij qq van Evert Evertsen Meijboem de hoofdsom 

van ƒ100 g.g. ontvangen heeft ten behoeve van het Gasthuis, gevestigd op 
diens gekochte huis, waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring, 
hoewel de rentebrief niet gevonden kan worden.  

   
 bijzonderheden 

1
) H. Geesten Gasthuis 
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249 RAK  87 FOLIO:        113v DATUM:         00-09-1630 
 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis gnd de Witte Pauw, nu de Gulden Pauw 
  Antwerpen, Korte Nieuwstraat 
   
 comparanten Bufkens, jfr Hester Comparante  
  Bonte, Johanna de Comparante Moeder 
  Wijntges, Johan Echtgenoot Muntmeester 
     
 samenvatting Comparante, dochter van wijlen Lancelot en haar moeder met echtgenoot 

verklaren dat zij goed weten dat Cornelia Vel, weduwe wijlen Pauwel op De 
Craen, als eigenares van een huis in Antwerpen, op 15-10-1627 aan 
comparantes moeder vanwege het vruchtgebruik, voor haar zuster Wiszele 
Bufkens en echtgenoot Dominicus Schoeff, afgelost heeft een rente van 
ƒ42-5 c.g. die hen toekwam en zij hebben verklaard voor de schepenen van 
Antwerpen dat alles is afgelost en dat zij nu geen aanspraken meer hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

250 RAK  87 FOLIO:       114 DATUM:        11-10-1630 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Een stuk land 
  Mastenbroek, in de Asschet 
   
 comparanten Hermansz, Henrick Comparant  
  Dercks, Willemtgen Echtgenote  
  Dercks, Johan Zwager  
  Willems, Geertgen Echtgenote  
     
 samenvatting Comparant verklaart, niettegenstaande een leenbrief dd 23-11-1609 van de 

ambtman van de abdis van Essen, voor goederen in het land van Overijssel, 
betreffende twaalf morgen land in Mastenbroek met alles erbij, dat de helft 
ervan toebehoort aan zijn zwager. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

251 RAK  87 FOLIO:       114v DATUM:        12-10-1630 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Wolff, Helmich de Comparant  
  Wolff, Ruerick de Volmachtgeefster Wed. Schaep – zuster 
     
 samenvatting Comparant verklaart, mede namens zijn zuster, als erfgenamen van jfr 

Margretha tho Bocop, dat de erfgenamen van Reijner Gansneb gnd 
Tengnagel hen de goederen en erfenis die hen toekomen en nog onder hen 
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berustten, hebben overgedragen, waarvoor hij hen bedankt met belofte van 
vrijwaring, waarvoor hij met zijn persoon en goederen garant staat. Hij 
verklaart geen aanspraken meer te hebben op genoemde erfgenamen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

252 RAK  87 FOLIO:        DATUM:         

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Christophersz, Henrick Schuldenaar Ontvanger Vollenhove 
  Wijntges, Johan Schuldeiser Muntmeester 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Wijntges een bedrag van 

ƒ12.000 c.g., vanwege een borgtocht aan Henrick van Sande gedaan en 
belooft dit te betalen een half jaar na dato tegen 6 procent, waarvoor hij als 
onderpand stelt zijn huis en al zijn gerede en ongerede goederen in 
Kampen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

253 RAK  87 FOLIO:        115v DATUM:         18-11-1630 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Spierlijnck, Henrick Geurtz Schuldenaar  
  Henricksen, Peter Schuldeiser De zoon van … 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de zoon van Peter Henricksen 

vanwege diens moeders erfdeel, een bedrag van ƒ250 c.g. en belooft dit 
terug te betalen aan de zoon na diens terugkeer van zijn reis naar Oost-
Indië, waarvoor hij als onderpand stelt zijn persoon en goederen. 
NB. in de kantlijn: op 07-09-1634 meldt de zoon zijn vader te ontslaan van de 
verplichting moeders erfdeel te betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

254 RAK  87 FOLIO:       116 DATUM:        22-11-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lambertz, Heile Volmachtgeefster  
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  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Sael, mr Johan Jansz Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Wegens afwezigheid van haar echtgenoot, verstrekt comparante een 

volmacht aan mr Johan Jansz Sael om haar zaken waar te nemen, zowel 
binnen als buiten rechten en met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

255 RAK  87 FOLIO:       116v DATUM:         01-12-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Christophersz, Henrick Volmachtgever Ontvanger Vollenhove 
  Sijbrandi, Ivonem Gevolmachtigde Procureur Kampen 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ivonem Sijbrandi om, zowel binnen 

als buiten rechten, al zijn zaken waar te nemen, met macht van substitutie.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

256 RAK  87 FOLIO:        116v DATUM:         02-12-1630 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Een stuk land 
  Zalk, bij Uijterwijck 
   
 comparanten Spierlinck, Henrick Geurtz Wdn. Rixe Hartgersz Vader 
  Twent, Bartholt    Voogd  
  Evertz, Willem   Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Janneken Henrix als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van een stuk land, van de 
moeder afkomstig, een bedrag van ƒ400 c.g. als aandeel in het huis en de 
inboedel, nog ƒ307 c.g. van de kleren en kleinodiën 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. Hij heeft het 
vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

257 RAK  87 FOLIO:       117 DATUM:        20-09-1628 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Veene, Johan Thimensen Volmachtgever Bedienaren der armen 
  Lucassen, Gerrijt Idem  
  Jansen, Hendrick Idem  
  Veene, Johan Geertsen Idem  
  Gansneb gnd T., Reijner - jr Gevolmachtigde Mede-bedienaren 
  Breda, Casper van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Met instemming van de provisoren, hebben comparanten een volmacht 

verstrekt aan hun mede bedienaren Reijner Gansneb gnd Tengnagel en 
Casper van Breda om, in der minne of gerechtelijk, het geld en de rente te 
vorderen van wijlen jfr ter Farte uit Deventer, dat bij jkr Johan van Twickeloo 
berust en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

258 RAK  87 FOLIO:       117v DATUM:        22-09-1628 

 onderwerp Getuigenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Garneij, Joan de Comparant Kwartiermeester 
  Bonte, Thomas de Comparant  
     
 samenvatting Comparant, oud 43 jaar en Thomas de Bonte, oud 50 jaar, zijn gevraagd 

getuigenis af te leggen ten behoeve van Pierre Giantier, carabinier onder mr 
La Fontaine, garnizoen houdend in Utrecht; zij verklaren naar waarheid dat 
Pierre Giantier op donderdag 18 september 1628 met zijn paard in Kampen 
is geweest en dus bij de monstering niet aanwezig kon zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

259 RAK  87 FOLIO:        117v DATUM:         24-10-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed 1. Huis en erf 
      Dordrecht, Lombertsstraat 
  2. Huis en erf 
      Dordrecht, voor het Bagijnenhof 
   
 comparanten Jacobs, Joest Volmachtgever Muntgezel 
  Brouwer, Rijck Andries Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Rijck Andries Brouwer om namens 

hem en de andere eigenaren, zijn aandeel te verkopen in enige huizen in 
Dordrecht, geërfd van zijn vader, Jacob Joesten en daarbij alle formaliteiten 
te vervullen.  

   
 bijzonderheden Geen 
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260 RAK  87 FOLIO:        118 DATUM:         23-10-1628 

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

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen en daarbij het nodige te doen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

261 RAK  87 FOLIO:        118v DATUM:         24-10-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Widekens, Jenneken Volmachtgeefster Wed. Peter Gelkercke  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verklaart een volmacht te geven aan Peter Vette om, in der 

minne of gerechtelijk, haar zaken in Kampen waar te nemen tegen Wolter 
Jansen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

262 RAK  87 FOLIO:        118v DATUM:         27-10-1628 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sibrandus, d. Ivo Schuldenaar  
  Thijmensen, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Thijmensen een bedrag van 

ƒ18½ c.g. wegens een gekochte koe, waarvoor hij een termijn van zijn gage 
over 1629, met Pasen te ontvangen, cedeert, zodat schuldeiser zijn deel kan 
opeisen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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263 RAK  87 FOLIO:        119 DATUM:         30-10-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backer, Jacob Claesen Volmachtgever  
  Arentsen, Pouwel Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Pouwel Arentsen om namens hem in 

Harderwijk beslag te leggen op het geld dat Rijckwijn van Hijl toebehoort en 
berust bij Reijger Loge en daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

264 RAK  87 FOLIO:        119v DATUM:          

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lucassen, Gerrit Volmachtgever Bedienaar der armen 
  Vene, Johan Tijmsen Volmachtgever Idem 
  Breda, Casper van Gevolmachtigde Mede-bedienaar 
     
 samenvatting Wegens een volmacht van Hermen Jansen dd 31-07-1628, verstrekken 

comparanten qq een volmacht aan Casper van Breda om voor het gerecht 
van Hasselt, gezien de stukken en inbreng van Hermen Dirricksen, de 
termijn te vorderen volgens landrecht. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

265 RAK  87 FOLIO:       120  DATUM:        07-11-1628 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Smalschip 
   
 comparanten Rouwveen, Jacob van Schuldenaar  
  Simons, Didele Schuldeiseres Wed. Lambert Woltersen 
  Lambertsen, Simon Momber Zoon schuldeiseres 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Lambert Woltersen 

een bedrag van ƒ600 c.g. wegens een gekocht smalschip met toebehoren en 
belooft te betalen in vier gelijke termijnen van honderd daalder, te beginnen 
veertien dagen voor Pasen 1629 en zo ieder jaar verder, waarvoor hij als 
onderpand stelt het schip met toebehoren en zijn andere goederen.  
NB. in de kantlijn: op  08-11-1628 stelt Arent Hendricksen zich borg voor 
schuldenaar. 

   
 bijzonderheden Geen 
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266 RAK  87 FOLIO:         120v DATUM:         10-11-1628 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Utrecht, aan het St. Marienkerkhof 
   
 comparanten Doornick, jfr Johanna van Volmachtgeefster Wed. van Winsem 
  Hoff, J. Momber  
  Winsem, Adriaen van Gevolmachtigde Heer v. Hoenkoop 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Adriaen van Winsem om, mede 

namens de andere erfgenamen, haar aandeel in een huis in Utrecht te 
verkopen en daarbij alle formaliteiten te vervullen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

267 RAK  87 FOLIO:        121 DATUM:         10-11-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Timens, Jan Volmachtgever Mastenbroek 
  Sibrandi, d. Ivonem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ivonem Sibrandi om zijn zaken waar 

te nemen tegen Coendert Albertsz Slachter. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

268 RAK  87 FOLIO:        121v DATUM:         11-11-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roelofsen, Johan Volmachtgever  
  Beeck, Abrams Gevolmachtigde Procureur Hoorn 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Abrams Beeck om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen tegen kapitein Jacob Arentsen 
Boffen, waarvoor hij hem de macht van procurator ad lites geeft om te 
handelen zoals hij zelf gedaan zou hebben, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

269 RAK  87 FOLIO:       122 DATUM:        19-11-1628 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsen, Jan Volmachtgever Uit Nijmegen 
  Sibrandi, d. Ivonem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ivonem Sibrandi om zijn zaken in 

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

 

 

270 RAK  87 FOLIO:        122v DATUM:         01-12-1628 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sibrandi, d. Ivo Schuldenaar  
  Hoemichs, Peter Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Peter Hoemichs een bedrag van 

ƒ47 c.g. dat hij belooft in de komende kersttijd te betalen, waarvoor hij als 
onderpand stelt zijn persoon en goederen  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

271 RAK  87 FOLIO:        122v DATUM:         05-12-1628 

 onderwerp Renunciatie van rechten 
   
 onroerend goed Het goed Leuwendal van de leenheer van IJsselstein 
   
 comparanten Baecke, Jan de Comparant  
  Rhijs, Adolph van Gevolmachtigde Procureur hof Utrecht 
  Schadenbroeck, Steven v.  Idem Procureur gerecht Utrecht 
     
 samenvatting Comparant verklaart af te zien van alle arresten die in zijn naam gedaan zijn, 

zowel voor het hof van de stad Utrecht als elders, op de kooppenningen van 
een huis in Utrecht, nagelaten door jkr Dirrick Mulert , domheer te Utrecht en 
op het kapitaal van ƒ3200 met rente gevestigd op het goed Leuwendal, dat 
tegenwoordig onder de weduwe van Johan van der Croes berust; tevens 
van de arresten op het geld van de weduwe van Gerrijt Willemsen Plous, 
gedeponeerd bij advocaat Merten Vermeer, alsmede dat van de weduwe van 
Joost Adriaens van Driebergen en verder van alle andere arresten op de 
nagelaten goederen van domheer Mulert. Hij stelt twee gevolmachtigden aan 
om zijn zaak voor het hof te bespreken, met macht van substitutie.    

   
 bijzonderheden Geen 
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272 RAK 87 FOLIO:          123v DATUM:        16-12-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Verneij, Johan du Volmachtgever Kwartiermeester 

1
) 

  Splithoff, jfr Andrea Gevolmachtigde Echtgenote 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor het gerecht van Oldenzaal en 
informatie te verstrekken en daarbij te handelen in zijn geest, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) van ritmeester Mauves 

   

 

 

273 RAK  87 FOLIO:         124 DATUM:         22-12-1628 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thonisz, Johan Comparant  
  Henricksz, Janneken Comparante  
  Lambertz, Geert Voogd  
  Willemsz, Clas Voogd  
     
 samenvatting Comparanten 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 
   

 

 

274 RAK  87 FOLIO:        124 DATUM:         23-01-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Veene, Johan Jacobsz Volmachtgever  
  Haes, Cornelis de Gevolmachtigde Procureur Alkmaar 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Cornelis de Haes om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn uitstaande gelden te innen bij Wijsman Herms volgens 
obligatie en daarbij te handelen zoals comparant zelf gedaan zou hebben, 
indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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275 RAK  87 FOLIO:        124v DATUM:         12-02-1629 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albartz, Janneken Wed. van Gerrit Egbertz Moeder 
  Albartz, Johan Voogd  
  Egbertz, Johan Voogd Oom 
  Hermensz, Lucas Voogd  
  Dercksz, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Albertgen, Grietgen, 

Egbertgen, Henrick en Johan Gerritz als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd een bedrag van ƒ700 g.g., waarvan de kinderen die bij hun 
oom Egbertz onderhouden zullen worden, de rente krijgen en net als 
degenen die bij de moeder blijven en belooft hen lezen, schrijven en een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn; alles te versterven van het ene kind op het 
andere. Zij stelt als onderpand haar roerende en onroerende goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

276 RAK  87 FOLIO:        125 DATUM:         12-02-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Averenck, jfr Judith van Volmachtgeefster Wed. Middachten 
  Hoff, J. Momber  
  Goetman, Lucas Gevolmachtigde IUL 
  Fabius, Christopher  Gevolmachtigde Procureur Deventer 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Lucas Goetman en Christopher 

Fabius om namens haar de erfenis van haar dochter te aanvaarden, waarvan 
zij begrepen heeft dat er grote schulden zijn en te helpen de zaak te 
scheiden en te delen, zoals zij zelf gedaan zou hebben, alles met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

277 RAK  87 FOLIO:        125v DATUM:         23-02-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Twee huizen en een stuk land 
  Harderwijk 
   
 comparanten Braem, Johan Schuldenaar  
  Harinckhoek, Abijgel van Schuldeiseres  
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 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Abijgel van Harinckhoek een 
bedrag van ƒ5026-2-4 c.g. dat hij belooft te betalen en waarvoor hij twee 
huizen in Harderwijk en een stuk land verhypothekeerd heeft en enig 
zilverwerk bij schuldeiseres onder berusting heeft gesteld en waarvoor hij 
verder zijn persoon en goederen als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

278 RAK  87 FOLIO:        126v DATUM:         23-02-1629 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pouwelsen, Jochem Comparant  
  Pouwels, Lijsbet Comparante  
  Wichmans, Ariaen Echtgenoot  
  Pouwels, Jacobken Comparante  
  Pouwels, Claesken Comparante  
  Pouwels, Fransch Voogd  
  Jochemsen , Michel Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, kinderen van Pouwel Jochems, verklaren van hun gewezen 

voogden de goederen en erfenis van Willemken Cloppenburch, echtgenote 
van Roeloff Rijcksen en tante van hun ouders, ontvangen te hebben, zoals 
testamentair bepaald, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

279 RAK  87 FOLIO:       127 DATUM:        24-02-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelisz, Johan Volmachtgever Echtpaar 
  Roloffsen, Grietgen Volmachtgeefster  
  Warnersz, Johan Gevolmachtigde Secretaris Hattem 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Johan Warnersz om, in der 

minne of gerechtelijk, voor het gerecht van Epe of elders te vorderen van  
het echtpaar Frans Egbertz en Claesgen Thoenis de goederen en 
nalatenschap van hun neef Jan Jacobsz die nog in hun bezit zijn en verder 
al het nodige te doen, macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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280 RAK  87 FOLIO:       127v DATUM:        16-03-1629 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Honstede, Johan Comparant  
  Berentz, Johan Schuldenaar  
  Gerritsz, Elsgen Schuldenares  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Johan Berentz en echtgenote ƒ30 c.g. ontvangen te 

hebben, die hem bij uitspraak van commissaris Reijner Jansz en Reijner 
Gansneb gnd Tengnagel toekomen van schuldenaar, waarvoor hij hen 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

281 RAK  87 FOLIO:       127v DATUM:         16-03-1629 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Erf den Engberdt  
   
 comparanten Roelofsen, Johan Comparant  
  Florisen, Floris Comparant  
  Luichgens, Henrick Borg  
  Willemsen, Wicher Borg  
  Woltersen, Willem Schuldenaar Meier 
     
 samenvatting Comparanten stellen zich tot waarborg voor degenen die borg staan voor 

Willem Woltersen als meier van erf den Engberdt voor de achterstallige 
betaling van landpacht.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

282 RAK  87 FOLIO:       128 DATUM:        16-03-1629 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bos, Jan Arentsen Wdn. van Gesijn Rijx Vader 
  Werners, Hermen Voogd  
  Rijxen, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Rijck en Lubbe Jans 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd de opbrengst van de kleren en 
kleinodiën en een bedrag van ƒ400 c.g.; hij belooft hen lezen, schrijven en 
een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik. De zoon 
krijgt op zijn achttiende jaar een tweejarig veulen en de dochter een bed met 
toebehoren. Als de kinderen niet goed verzorgd worden, mogen de voogden 
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ingrijpen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

283 RAK  87 FOLIO:        129 DATUM:        16-03-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Volckers, Jutgen Volmachtgeefster Wed. Gerrijt Andries 

1
) 

  Breda, Johan van Momber  
  Hell, Albert ter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Albert ter Hell om namens haar, 

ten profijte van haar zoon Volcker Gerrijts, voor het kapittel van St. Marie 
in Utrecht zeker leen te verheffen en daarbij het nodige te doen, zoals zij 
gedaan zou hebben, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) Kamperveen 

   

 

 

284 RAK  87 FOLIO:       129v DATUM:         19-03-1629 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backer, Jacob Claesen Comparant  
  Gerritsen, Gerrit Comparant  
  Claes, Femme Echtgenote  
  Helmichsen, Claes Vader  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat hun (schoon)vader hen de goederen en erfenis 

van hun moeder gegeven heeft, waarvoor zij hem bedanken met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

285 RAK  87 FOLIO:         130 DATUM:         19-03-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Willemsz, Joost Volmachtgever Uit Kamen  
  Kemper, David   Gevolmachtigde Voogd 
  Schoenenburch, Derck Gevolmachtigde Voogd - procureur 
     



101 

 

 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn gewezen voogden om namens 
hem de goederen en erfenis te vorderen van zijn oom Henrick Geerloffs uit 
Kamen en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

286 RAK  87 FOLIO:        130 DATUM:         29-03-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Couteau, Jaques Volmachtgever Ruiter onder 

1
) 

  Borsman, Cornelijs Gevolmachtigde Procureur hof Holland 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Cornelijs Borsman om hem rechtens 

te vertegenwoordigen in zijn proces voor het hof en de hoge raad van ’s 
Gravenhage, zoals wijlen Jan van Souteland, procureur gedaan heeft, met 
de macht van procurator ad lites, om al het nodige te doen, met macht van 
substitutie.  

   
 bijzonderheden 

1
)  graaf Pompeio 

   

 

 

287 RAK  87 FOLIO:         130v DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jaspers, Judit Comparante  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Frericks, Derck Voogd  
  Jansz, Jacob 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 
   

 

 

288 RAK  87 FOLIO:       131 DATUM:        06-05-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Galjaert, Janneke   Volmachtgeefster Wed. mr Josue Frijen 
  Indick, Engbert ter  Gevolmachtigde  
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 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Engbert ter Indick om van de 

stadskamer de ƒ10 c.g. te vorderen die Ivo Sibrandius van zijn jaarlijkse 
traktement van ƒ60 c.g. zou betalen als restant van een groter bedrag, 
waarvan obligatie en daarbij alles te doen wat nodig is, zoals zij zelf gedaan 
zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

289 RAK  87 FOLIO:       131 DATUM:         07-05-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Volmolen 
  Dordrecht 
   
 comparanten Sabe, Johan Volmachtgever Broers 
  Sabe, Jacques Volmachtgever  
  Sabe, Peter Volmachtgever Niet aanwezig 
  Witte, Thomas de Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, mede voor hun broer Peter, verstrekken een volmacht aan 

Thomas de Witte om namens hen hun volmolen in Dordrecht te verkopen en 
daarbij alle formaliteiten te vervullen en eventuele schulden te innen of te 
betalen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

290 RAK  87 FOLIO:        131v DATUM:        20-05-1629 

 onderwerp Betaling 
   
 onroerend goed Huizen en erven, naast elkaar 
  Kampen, Speldenmakerssteeg hoek Nieuwstraat  
   
 comparanten Olthuijs, Johan Comparant  
  Vriese, Wilhelma    Schuldeiseres Wed. Goevert Hulet  
     
 samenvatting Comparant verklaart gecedeerd te hebben aan jfr Wilhelma Vriese de rente 

over zijn huis, ƒ12 g.g., ƒ18 g.g. over het andere huis en ƒ6 g.g. over het 
derde huis; tenslotte nog ƒ6 g.g. over het vierde huis naast de weduwe Jan 
Brunschan. Hij belooft hoofdsom en rente af te lossen als dit verzoek een 
half jaar van te voren wordt gedaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

291 RAK  87 FOLIO:        132 DATUM:         26-05-1629 
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 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf (van grootvader) 
  Kampen, Geerstraat 
   
 comparanten Claszen, Johan Schuldenaar  
  Wijchersz, Frans Schuldeiser Voogd 
  Hoesebeen, Derck Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over zijn kinderen, 

Derck, Berent, Liszbet en Beerte, een bedrag van ƒ100 g.g. afkomstig van 
hun moeders en grootvaders erfenis en belooft dit aan de kinderen te 
betalen als zij volwassen geworden zijn, waarvoor hij als onderpand stelt de 
twee honderd daalders die Frans Wijchersz onder zijn berusting heeft, de 
ƒ75 c.g. die hij tegoed heeft van Albart Swertz en tenslotte de ƒ200 c.g. van 
het huis van hun grootvader en verder al zijn goederen.    

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

292 RAK  87 FOLIO:        132v DATUM:        05-06-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Jochem Volmachtgever  
  Dircks, Alert Volmachtgever  
  Claszen, Engbert Volmachtgever Voogd 
  Greesz, Hendrick Jansen Gevolmachtigde Hoorn 
     
 samenvatting Comparanten en de voogd over de kinderen van Alert Dircks en wijlen 

Geesgen Jans, verstrekken een volmacht aan Hendrick Jansen Greesz om 
namens hen van de bewindhebbers van de Oostindische Compagnie het 
verdiende geld en de gage te vorderen van Gerrijt Jansz, hun broer/zwager 
en neef, bottelier, gestorven op het fort Sibu, in dienst van de Compagnie. 
Zij geven hem alle bevoegdheid om te handelen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

293 RAK  87 FOLIO:         133 DATUM:         17-06-1629 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tollenaer, Johan Albertsen Comparant  
  Jansen, Lambert Voogd De weduwe van … 
  Dirricks, Jan Voogd De weduwe van … 
     
 samenvatting Comparant verklaart van de weduwen van de gewezen voogden over 

Remmelt Lubbertsen de goederen en erfenis ontvangen te hebben van diens 
moeder, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

294 RAK  87 FOLIO:        133v DATUM:         25-06-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ingen, jkr Jurrien van Volmachtgever  
  Arsenius, d. Gerhardus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Gerhardus Arsenius om, in der 

minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Kampen en Overijssel, 
zijn uitstaande schulden te innen, renten en pachten, daarvan rekenschap af 
te leggen en verder al het nodige te doen, met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

295 RAK  87 FOLIO:        134 DATUM:          27-06-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brouwer, Jan Hendricksz Volmachtgever  
  Sibrandi, d. Ivonem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ivonem Sibrandi om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Kampen en daarbij te handelen 
zoals comparant zelf gedaan zou hebben, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

296 RAK  87 FOLIO:        134v DATUM:         29-06-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Pouwelsz, Henrick Schuldenaar  
  Reijnersz, Albart Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Albart Reijnersz een bedrag van 

ƒ52½ g.g. wegens een achterstallige termijn van zijn gekochte huis dat hij 
met Pasen had moeten betalen en belooft dit te betalen met Pasen 1630, 
waarvoor hij als onderpand stelt de overwaarde van  zijn gekochte huis, zijn 
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persoon en goederen. 
NB. in de kantlijn: op 17-04-1630 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

297 RAK  87 FOLIO:        134v DATUM:         02-07-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nieuweveen, ds Johannes v. Volmachtgever Pastor in Warfhuizen  
  Hoorne, Eefken van  Echtgenote  
  Werve, Raterus de Zwager Pastor in Nandel  
  Hoorne, Jannigen van Echtgenote  
  Hoorne, Sijcken van  Zuster  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde Procurator 
     
 samenvatting Comparant, mede caverende voor zijn vrouw, zwager en schoonzusters, 

verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, in der minne of gerechtelijk, de 
jaarlijkse renten en pachten te vorderen in Kampen en daarbuiten, landerijen 
te verhuren, het gewas in de Koekoek te verkopen en verder te handelen 
zoals comparanten zelf gedaan zouden hebben, indien aanwezig.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

298 RAK  87 FOLIO:        135v DATUM:         12-07-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Verhage, Jelis Volmachtgever Elburg 
  Sibrandum, Ivo Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ivo Sibrandum om, in der minne of 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

299 RAK  87 FOLIO:        135v DATUM:         14-07-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Reijnersen, Jelis Volmachtgever Sneek 
  Sibrandi, d. Ivonem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ivonem Sibrandi om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor het stads- en landgerecht van 
Kampen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

300 RAK  87 FOLIO:        136 DATUM:          20-07-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t.  
   
 comparanten Wijntgis, Jutgen    Volmachtgeefster Echtg. …… 
  Arszenio, Gerhardo Momber  
  Sael, mr Johan Jansen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Vanwege de afwezigheid van haar echtgenoot, verstrekt comparante een 

volmacht aan mr Johan Jansen Sael om, in der minne of gerechtelijk, haar 
zaken waar te nemen voor het stadsgerecht alhier, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Echtgenoot: niet vermeld in de akte.    
   

 

 

301 RAK  87 FOLIO:        136 DATUM:         10-08-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirricksen, Jan Volmachtgever Oldebroek 
  Hendricksen, Gerrit Gevolmachtigde Oosterwolde 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Gerrit Hendricksen om zich te 

vervoegen in Amsterdam bij Beert Hendricksen, zijn broer en voor 
comparant op te nemen een bedrag van ƒ500 c.g. tegen een behoorlijke 
rente ten behoeve van de aflossing van Lubbert Hendricks, tegenwoordig 
door de vijand vastgehouden en geeft hem de macht om de goederen van 
comparant te hypothekeren en belooft te handelen naar rechten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

302 RAK  87 FOLIO:        136v DATUM:         11-08-1629 

 onderwerp Volmacht 
   



107 

 

 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Joris Volmachtgever Enkhuizen 
  Sibrandum, Ivonem Gevolmachtigde Procureur 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ivonem Sibrandum om, in der minne 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

303 RAK  87 FOLIO:        137 DATUM:         12-09-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kividt, Jan Schuldenaar Echtpaar 
  Berents, Aeltken Schuldenares  
  Dirricks, Harmen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren  schuldig te zijn aan Harmen Dirricks een bedrag 

van ƒ255 c.g. wegens gekochte appelen, nog ƒ25 c.g. wegens honderd ton 
appelen en beloven alles te betalen op Driekoningen, waarvoor zij als 
onderpand stellen hun persoon en goederen. 
NB. in de kantlijn: op 20-10-1629 heeft schuldenaar voor het gerecht belooft 
met Driekoningen ƒ100 g.g. van zijn schuld te betalen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

304 RAK  87 FOLIO:        137v DATUM:         13-09-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backer, Johan Volmachtgever Van Dalerveen 
  Sibrandi, d. Ivonem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ivonem Sibrandi om zijn zaken waar 

te nemen voor het gerecht van Kampen tegen Jurrien Lucassen of iemand 
anders en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

305 RAK 87 FOLIO:         137v DATUM:         26-09-1629 

 onderwerp Betaling 
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 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Bovenpoorte 
   
 comparanten Kividt, Johan Comparant  
  Scherff, Dirrickien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant, mede caverende voor zijn zieke echtgenote, verklaart dat hij 

voor Schepenen van deze stad aan Dirrickien Scherff zijn jaarlijkse rente ad 
ƒ6 g.g. betaald heeft, gevestigd op zijn huis en belooft desgevraagd de 
hoofdsom te restitueren op de vervaldag onder verband van zijn persoon en 
goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

306 RAK  87 FOLIO:        138 DATUM:         09-10-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gangel, Johan Jans v. Volmachtgever  
  Acker, Johan Hoff   Gevolmachtigde  
  Raedemaker, Willem Gevolmachtigde  
  Engelen, Lenart Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan diverse familieleden uit Gangel om 

namens hem van de erfgenamen van zijn neef Johan Tiszen, overleden in 
het Land van Gulik,  de erfenis te aanvaarden en in geval van problemen 
gerechtelijke maatregelen te treffen, waarvoor hij hen de macht van 
procurator ad lites geeft om te handelen zoals hij zelf gedaan zou hebben, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

307 RAK  87 FOLIO:        138v DATUM:         22-10-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Olde, Johan d’ Volmachtgever Kapitein 
  Woldenburch, jfr Geertruit v. Echtgenote  
  Woldenburch, Gijsbert v. Volmachtgever  
  Woldenburch, jfr Wendeltgen v. Volmachtgeefster Zusters 
  Woldenburch, jfr Mechtelt v. Volmachtgeefster  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Pieck, Johan Jacobsz   Gevolmachtigde Gerechtsbode Beest 
     
 samenvatting Comparanten, mede caverende voor minderjarige broers en zusters, 

verstrekken een volmacht aan Johan Jacobsz Pieck om hun zaken waar te 
nemen betreffende de vordering die zij als erfgenamen van hun vader, jkr 
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Gerhard van Woldenburch, kapitein te Beest, tegen Mechtelt Jansz hebben 
en daarbij te handelen zoals comparanten zelf gedaan zouden hebben, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

308 RAK  87 FOLIO:       139 DATUM:         23-10-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wilsem, Janneken van Volmachtgeefster  
  Gerritz, Swaentgen Idem  
  Frericks, Anneken Idem Namens wijlen haar

1
) 

  Lodewijcks, Reijntgen Idem  
  Haren, Wilhelmus van  Gevolmachtigde Secretaris Arnhem 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Wilhelmus van Haren om te 

vorderen van Evert Wijntges voor Janneken van Wilsem ƒ16-15 c.g., Swaene 
Gerritz ƒ23 c.g., Anneke Frericks ƒ20 c.g. en Reijntgen Lodewijcks ƒ60-10 
c.g. die hij hen schuldig is, dit alles vanwege het overlijden van zijn oom 
Joost van Reijdt en verder al het nodige te doen,met macht van substitutie.    

   
 bijzonderheden 

1
) broer Jacob Frericksz 

   

 

 

309 RAK  87 FOLIO:       139v DATUM:         02-11-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Louwsen, Johan Volmachtgever  
  Petersz, Altgen Echtgenote  
  Veene, Johan Tijmens Volmachtgever  
  Cruel, Joost Adamsz Volmachtgever  
  Clas, Lutte Echtgenote  
  Petersz, Geertgen Volmachtgeefster Wed. Warner Clasz 
  Frans, Maritgen Volmachtgeefster Wed. Ant. Haerwaijer 
  Sibrandi, Ivonem Gevolmachtigde Procureur 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Ivonem Sibrandi om hun zaken 

waar te nemen voor het stads- en landgerecht van Kampen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

310 RAK  87 FOLIO:        139v DATUM:         07-11-1629 
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 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Langenburch, Johan van Schuldenaar  
  Biszchop, Derck Engbertz Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Derck Engbertz Biszchop een 

bedrag van ƒ260 c.g., dat hij belooft te betalen en waarvoor hij als 
onderpand stelt zijn persoon en goederen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

311 RAK  87 FOLIO:        140 DATUM:         06-11-1629 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thonisz, Jacob Comparant  
  Engbertz, Christiaen Comparant  
  Vette, mr Peter Voogd  
  Jacobsz, Cornelis Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, kinderen van wijlen Hille Jacobsz, verklaren van hun gewezen 

voogden de goederen en erfenis van hun oom Gerrit Jacobsz ontvangen te 
hebben, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

312 RAK  87 FOLIO:         140 DATUM:         11-11-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsen, Jan Volmachtgever In de Eckelboom 
  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 daarbij al het nodige te 
doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

313 RAK  87 FOLIO:        140v DATUM:         12-11-1629 

 onderwerp Verklaring 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Louwsen, Johan Comparant  
  Hermansz, Willem Voogd  
  Albartz, Cornelis Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de erfenis van zijn ouders 

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

 

 

314 RAK  87 FOLIO:        140v DATUM:         23-11-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Leuwendael, Johan van Volmachtgever  
  Sael, mr Johan Janszen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Janszen Sael om, zowel 

binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen voor het stads- en 
landgerecht, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

315 RAK  87 FOLIO:        141 DATUM:        30-12-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gansneb, gnd T., Jurrien Volmachtgever Luitenant 
  Gansneb, gnd T., Henrick Gevolmachtigde Harderwijk 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Gansneb gnd Tengnaegel 

om, in der minne  of gerechtelijk, zijn uitstaande schulden te innen in 
Harderwijk, daarvan verantwoording af te leggen en te handelen zoals  
comparant zou hebben gedaan, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

316 RAK  87 FOLIO:       141v DATUM:         14-01-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
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 comparanten Henricks, Jacob Volmachtgever  
  Goertz, Jacob Gevolmachtigde Koopman A’dam 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jacob Goertz om, in der minne of 

gerechtelijk, de erfenis en goederen te vorderen van zijn overleden vader, 
Henrick Thoenis, die bij zijn oom Denis Denisz van Schollart berusten; hij 
geeft hem de macht van procurator ad lites om alles te regelen, met macht 
van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

317 RAK  87 FOLIO:       141v DATUM:        26-01-1630 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersen, Jan Comparant  
  Goijkens, Goert Voogd De weduwe van … 
  Geertsen, Louert Voogd Idem 
     
 samenvatting Comparant verklaart van de weduwen van zijn gewezen voogden de 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

318 RAK  87 FOLIO:        142 DATUM:         13-02-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ingen, Joachim van  Volmachtgever  
  Wolbertz, Wijcher Gevolmachtigde Oosterwolde 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Wijcher Wolbertz om, in der minne of 

gerechtelijk, van Art Gerritz, zijn meier, de achterstallige pachtgelden te 
vorderen, daarvan rekenschap af te leggen en zijn verdere zaken waar te 
nemen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

319 RAK  87 FOLIO:       142v DATUM:         24-02-1630 

 onderwerp Ruiling 
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 onroerend goed Smalschip 
   
 comparanten Albartz, Albart Schuldenaar Kampen 
  Jansz, Jelle Schuldeiser Staverden 
     
 samenvatting Comparanten verklaren onderling geruild te hebben van smalschip waarbij 

Albart Albartz nog ƒ600 c.g. schuldig is aan andere comparant, die hij 
belooft te betalen in de volgende termijnen: bij de aflevering ƒ125 c.g. en 
verder jaarlijks vanaf mei 1630 ƒ100 c.g. totdat alles betaald is in 1635, 
waarvoor hij als onderpand stelt zijn gekochte smalschip met toebehoren en 
zijn roerende/onroerende goederen. Beide partijen verklaren geen andere 
aanspraken op elkaar te maken.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

320 RAK  87 FOLIO:        143 DATUM:         00-03-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Leen genaamd de Halve hof 
  Langenholt   
   
 comparanten Divernaij, Johan  Volmachtgever kwartiermeester    

1
) 

  Splitlofs, Andrea   Echtgenote  
  Goetman, d. Lucas Gevolmachtigde Zwolle 
  Ittersum, d. Georgius van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Lucas Goetman en Georgius van 

Ittersum om namens hem te vorderen van de erfgenamen van Johan van 
Welevelde zeker leen, waarvoor hij hem de macht van procurator ad lites 
geeft om al het nodige te doen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden 

1
) onder de compagnie van wijlen mr Mauve 

   

 

 

321 RAK  87 FOLIO:        143v DATUM:         04-03-1630 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelissen, Jan Comparant Schipper uit Arnhem 
  Jansen, Peter  Schuldenaar Zoon 
  Toenissen, Gerrit Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant bekent gerechtelijk te hebben beloofd aan zijn zoon Peter 

Jansen, wiens schip door Gerrit Toenisen in beslag was genomen wegens 
betalingsachterstand en nu vrijgegeven zal worden, dat hij op korte termijn 
een behoorlijke scheepsbrief voor het gerecht van Arnhem zal passeren, 
waarin een borgstelling voor schuldeiser zal staan en de belofte dat de 
resterende termijnen regelmatig op Vastenavond betaald zullen worden. 

   
 bijzonderheden Geen 
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322 RAK  87 FOLIO:        144 DATUM:         17-03-1630 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Warnersen, Jan Wdn. van Jenneken Claes Vader 
  Jansen, Evert Voogd  
  Jansen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Magdalena, Geertken 

en Jenneken Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ25 
c.g., te versterven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

323 RAK  87 FOLIO:        144v DATUM:         13-04-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Een stuk land gnd het Cleijne Colletgen 
  Doornspijk 
   
 comparanten Claszen, Jacob Volmachtgever  
  Top, Henrick Gevolmachtigde Elburg 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Top om namens hem de 

administratie van het houtgewas te voeren, de revenuen te ontvangen van 
een stuk land dat hij gepacht heeft van Johan Minicus, daarvan rekenschap 
af te leggen en verder te doen wat comparant gedaan zou hebben, indien 
aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

324 RAK  87 FOLIO:        145 DATUM:        13-04-1630 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat bij de Buitenkerk 
   
 comparanten Sluiter, Jan Comparant  
  Berentsen, Peter Comparant  
  Jansen, Albert Schuldenaar Schoenmaker 
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 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van Jenneken Lentinck, verklaren 
dat Albert Jansen hen voor de pleegkinderen de 15 heren pond heeft 
betaald, gevestigd op diens huis, waarvoor zij hem bedanken; er is al een 
deel van de hoofdsom uitbetaald aan de moeder. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

325 RAK  87 FOLIO:         145v DATUM:         22-04-1630 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Jorijs Wdn. van Gerrigien Claes Vader 
  Willems, Joost Voogd  
  Jansen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Jorijssen als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ20 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 
   

 

 

326 RAK  87 FOLIO:        145v DATUM:         03-05-1630 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hove, Jan van der Schuldenaar  
  Coenen, Hendrick Schuldeiser Koopman A’dam 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hendrick Coenen ƒ18 c.g. wegens 

gekochte katoen en belooft dit te betalen heden over drie weken, onder 
verband van zijn persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

327 RAK  87 FOLIO:        146 DATUM:         04-05-1630 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Quackenbrugge, Jurrien v. Wdn. Geertruit Gerrits Vader 
  Jans, mr Simon Voogd Vijlenmaker 
  Jurrisen, Lucas Voogd  



116 

 

     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Anna en Lutgert 

Jurrisens als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind een 
daalder 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 
   

 

 

328 RAK  87 FOLIO:        146v DATUM:          05-05-1630 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reutgers, Jacobken Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Dirricks, Alert Voogd  
  Michgelsen, Dirrick 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 
   

 

 

329 RAK  87 FOLIO:         147 DATUM:          10-05-1630 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijcksen, Jacob Schuldenaar Echtpaar 
  Claesen, Grete Schuldenares  
  Haen, Harmen Hendricks Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Harmen Hendricks Haen een 

bedrag van honderd daalders tegen 5 procent, dat het kinderbewijs voor zijn 
kinderen is en zij beloven de eerste rente betaling te doen in april 1631, 
waarvoor zij hun persoon en goederen als onderpand stellen evenals 
comparants maandelijkse gage van de bewindhebbers van de Oostindische 
Compagnie.  
NB. in de kantlijn: op 07-08-1635 meldt schuldeiser dat Jacob Rijcksen alles 
heeft betaald.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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330 RAK  87 FOLIO:       147v DATUM:         12-05-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Berentz, Johan Volmachtgever  
  Berentz, Susanna Volmachtgeefster  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Henricks, Derck Gevolmachtigde Zwager 
  Hermensz, Hermen Gevolmachtigde Zwager 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun zwagers om, in der minne 

of gerechtelijk, als erfgenamen van hun lieve vader Berent Rape de 
nalatenschap op te eisen in het graafschap Diepholt, deze te aanvaarden, te 
verkopen en het geld te ontvangen en alle formaliteiten te vervullen, met 
macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

331 RAK  87 FOLIO:        148 DATUM:        18-05-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ingen, Jochem van Volmachtgever  
  Jansen, Dirrick Gevolmachtigde Zwolle 
  Ruitenburch, Adolf van 

1
) Schuldenaar De weduwe van … 

     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Dirrick Jansen om gerechtelijk aan te 

kondigen aan de weduwe van ritmeester Adolf van Ruitenburch de aflossing 
van duizend daalders met de rente op de vervaldag. 

   
 bijzonderheden 

1
) heer tot Staveren 

   

 

 

332 RAK  87 FOLIO:        148 DATUM:         23-05-1630 

 onderwerp Transport verzekeringsbrief 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Leuse, Jelis Willemsen Comparant Echtpaar 
  Welmers, Anneken Echtgenote  
  Eckelboom, Jan Jansen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant, die van plan is met zijn schip naar Engeland te varen, verklaart 

te hebben overgedragen aan Jan Jansen Eckelboom een assurantiebrief, dd 
27-05-1630 in Amsterdam opgesteld door comparant en Adriaen Andriesen 
ad ƒ1300, voor het geval zijn schip op die reis schade zou oplopen.   

   
 bijzonderheden Geen 
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333 RAK  87 FOLIO:        148v DATUM:        26-05-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egbertsen, Harmen Volmachtgever  
  Evertsen, Jan Gevolmachtigde Zwager 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zwager Jan Evertsen om, in der 

minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in den Ham en daarbij te 
handelen zoals comparant zou hebben gedaan, indien aanwezig, met macht 
van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

334 RAK  87 FOLIO:         149 DATUM:         28-05-1630 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Isabrantz, Jacobgen  Comparante Wed. Roloff Clasz 
  Clasz, Henrickgen Comparante  
  Petersz, Jurrien Momber  
  Hubertz, Leentgen Executrice Wed. Johan Backers 
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de weduwe van Johan Backers de legaten te 

hebben ontvangen die hun kinderen van overledene tegoed hadden, 
waarvoor zij haar bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

335 RAK  87 FOLIO:         149v DATUM:         03-06-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Harmsen, Jurrien Volmachtgever  
  Greve, Jan Carsten van Volmachtgever  
  Jansen, Berent Gevolmachtigde Stiefvader 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de zoon van wijlen Cornelis Jansen en Lijsbeth 

Hendricks, verstrekken een volmacht aan de stiefvader, Berent Jansen om, 
in der minne of gerechtelijk, van wijlen de grootvader van het pleegkind, 
overleden in Calker, een bedrag van ƒ200 c.g. te vorderen dat op het 
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pleegkind is overgegaan en daarbij al het nodige te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

336 RAK  87 FOLIO:        150 DATUM:         17-06-1630 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Baeck, Johan de Schuldeiser  
  Bonte, Thomas de Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Thomas de Bonte ontvangen te hebben volgens 

contract een bedrag van ƒ89-10 c.g. voor huishuur, dat hij tegoed had van 
Albart Danberger, cornet van wijlen de ritmeester Mauve, voor wie Thomas 
de Bonte borg stond en waarvoor comparant hem bedankt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

337 RAK  87 FOLIO:         150 DATUM:         ongedateerd 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Caspersz, Johan Schuldenaar  
  Herdement, Henrick Hendricks Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Henricksz een bedrag van 

ƒ25 c.g. en belooft dit in drie termijnen te betalen: nu ƒ6 c.g, met Michael 
weer ƒ6 c.g. en met Pasen 1631 ƒ13½ c.g., waarvoor zijn persoon en 
goederen onderpand zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

338 RAK 87 FOLIO:         150v DATUM:        13-07-1630 

 onderwerp Volmacht 
    
 onroerend goed Huis en erf 
  Alkmaar, hoek Raamsteeg, tegenover de lommerd 
   
 comparanten Meijne, Jacques de Volmachtgever Houder Bank v. Lening 
  Meijne, Johan Dimmer de Gevolmachtigde Zoon 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zoon Johan Dimmer de Meijne 



120 

 

om een huis te verkopen in Alkmaar, alle formaliteiten te vervullen; verder al 
zijn zaken, in der minne of gerechtelijk, waar te nemen waarvoor hij mag 
optreden als procurator ad lites, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

339 RAK  87 FOLIO:        151 DATUM:         15-07-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Horn, Johan Dercks van Volmachtgever  
  Sael, mr Johan Janszen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Janszen Sael om zijn zaken 

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

 

 

340 RAK  87 FOLIO:        151 DATUM:         03-08-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meijndersz, Jan Volmachtgever  
  Sibrandi, ds Ivonem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ivonem Sibrandi om zijn zaken voor 

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

 

 

341 RAK  87 FOLIO:         151v DATUM:         06-08-1630 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ras, Johan Borg  
  Willemsz, Maurits Borg  
  Pouw, Jaques de Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Op verzoek van de magistraat van de stad Kampen, stellen comparanten 

zich borg voor Jaques de Pouw, als gevolmachtigde van de crediteuren van 
de boedel van wijlen Jonas Andriesz Veer, koopman te Leiden voor een 
bedrag van ƒ251-7 c.g. wegens een zak wol gekocht dd 22-12-1627 en 
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beloven dit te zullen betalen onder verband van hun persoon en goederen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

342 RAK  87 FOLIO:        152 DATUM:         21-08-1630 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Buiterdijck,  Johan  Comparant  
  Tiszen, Lucas Comparant  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de dochter van Maurits Jansz, genaamd 

Jannegen Mauritsz, verklaren voor Schepenen overeengekomen te zijn met 
de moeder van hun pleegkind, Mense Jansz, dat zij ƒ35 c.g. ontvangen als 
vaders kindsdeel en van de grootmoeder nog ƒ70 c.g., waarvoor zij haar 
bedanken met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

343 RAK  87 FOLIO:        152 DATUM:         30-08-1630 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Leuse, Jelijs Willemsen Comparant  
  Lodewichs, Antonij Begunstigde Koopman A’dam 
     
 samenvatting Comparant verklaart, conform akte dd 05-09-1630 opgesteld in Amsterdam, 

dat hij heeft overgedragen ten behoeve van Antonij Lodewichs, een bedrag 
van ƒ600 c.g. afkomstig van het smidsgilde in Kampen, aan mr Kiliaen 
Wegewaert. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

344 RAK  87 FOLIO:        152v DATUM:         02-09-1630 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goesens, Johan Comparant  
  Jansz, Goesen 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. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

345 RAK  87 FOLIO:         153 DATUM:         08-09-1630 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Josue Comparant  
  Josue, Ariaen Zoon  
  Jansen, Roeloff Schuldeiser Enkhuizen 
     
 samenvatting Comparant verklaart beloofd te hebben om, ten behoeve van zijn zoon 

Ariaen, binnen acht tot tien weken na dato dezes te betalen aan Roeloff 
Jansen een bedrag van ƒ148 c.g. onder verband van zijn persoon en 
goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

346 RAK  87 FOLIO:         153 DATUM:         14-09-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Claszen, Johan Volmachtgever  
  Clas, Neeltgen Echtgenote  
  Huibertz, Cornelis Volmachtgever  
  Clas, Maritgen Echtgenote  
  Peterszen, Jacob Gevolmachtigde Uit Altena 
     
 samenvatting Namens hun echtgenoten, verstrekken comparanten een volmacht aan 

Jacob Peterszen om de landerijen en goederen te beheren en te verpachten 
van Peter Ariansz die in het buitenland is en daarbij alles te doen wat nodig 
is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

347 RAK  87 FOLIO:        153v DATUM:         20-09-1630 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Harmsen, Jan Comparant  
  Harms, Alfit Comparante  
  Hoff, J. Momber  
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  Arsenius, d. Gerhardus Voogd  
  Jacobs, Wessel Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogden de goederen en erfenis 

van hun ouders en grootmoeder ontvangen te hebben, waarvoor zij hen 
bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

348 RAK  87 FOLIO:        154 DATUM:        27-09-1630 

 onderwerp Huurcontract 
   
 onroerend goed Een kamp land, groot vijf morgen 
  ’s Heerenbroek, naast de Breecamp  
   
 comparanten Henricksz, Johan Huurder Stalmeester Kampen 
  Hoff, Albart Jansz Verhuurder  
     
 samenvatting Comparant verklaart gehuurd te hebben van Albart Jansz Hoff voor de tijd 

van zes achtereenvolgende jaren een stuk land in ’s Heerenbroek voor een 
pachtsom van ƒ95 g.g. per jaar, betaalbaar vanaf Martini 1631, waarvoor hij 
zijn gage van de stadscameraars gebruikt als onderpand, evenals zijn 
persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

349 RAK  87 FOLIO:         154v DATUM:         02-10-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roelofsen, Johan Volmachtgever  
  Christophers, Rensken Echtgenote  
  Christophers, Henrick Volmachtgever Ontvanger Vollenhove 

1
) 

  Riffen, Evert van Gevolmachtigde  
  Lipper, Wilhelmus Gevolmachtigde Procureur Deventer 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van hun vader Christopher Henricks, verstrekken 

een volmacht aan Evert van Riffen en Wilhelmus Lipper om, zowel binnen 
als buiten rechten, hun zaken waar te nemen tegen Gerrit Pijlen wegens 
enige graven in de Bergkerk en daarbij al het nodige te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) zwager, niet aanwezig 
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350 RAK  87 FOLIO:        155 DATUM:         25-10-1630 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, stadsvrijheid 
   
 comparanten Sleuwsen, Johan  Schuldenaar Echtpaar 
  Geertz, Jutte Schuldenares  
  Hartsuicker, Egbert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Egbert Hartsuicker een bedrag 

van ƒ105 c.g. dat zij beloven te betalen met St. Jan 1631, waarvoor zij als 
onderpand stellen hun huis. 
NB. in de kantlijn: op 17-06-1633 meldt Geertgen Jansz, schuldeiseres, dat 
de voogden van schuldenaar alles hebben betaald.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

351 RAK  87 FOLIO:        155 DATUM:         01-11-1630 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricks, Jennegen  Comparante  
  Hardenberch, Willem Wolters vd Echtgenoot  
  Smitt, mr Hans Voogd  
  Lucs, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis 

van haar vader ontvangen te hebben, met uitzondering van honderd 
rijksdaalders met ƒ20 verlopen rente, die nog onder mr Hans Smitt berusten 
en door haar stiefvader Jan Berents reeds aan haar uitgekeerd zijn maar die 
twee weken na Martini door mr Hans Smith weer aan hem zullen worden 
uitgeleend; zij bedankt de voogden. 
NB. in de kantlijn: op 12-12-1631 meldt de stiefvader het geld te hebben 
ontvangen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

352 RAK  87 FOLIO:         155v DATUM:         09-11-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Potegoom, jkr Johan van Volmachtgever  
  Bonthe, Thomas de Gevolmachtigde  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johan de Bonthe en Peter Vette om, 
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in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor het stads- en 
landgerecht en in het bijzonder die tegen jfr Cornelia toe Boecop en daarbij 
te handelen zoals hij zelf gedaan zou hebben, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

353 RAK  87 FOLIO:        156 DATUM:         15-11-1630 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sibrandus, Ivo Schuldenaar  
  Jansen, Henrick Schuldeiser Echtpaar 
  Jacobs, Grete Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Jansen en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ33 wegens achterstallige huishuur; hij belooft 
te betalen heden over veertien dagen, onder verband van zijn persoon en 
goederen. 
NB. in de kantlijn: op 12-01-1631 heeft schuldenaar ƒ25 g.g. betaald, die hij 
met Pasen zal ontvangen van de stadscameraars.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

354 RAK  87 FOLIO:        156v DATUM:         22-11-1630 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en hof 
  Wilsem 
   
 comparanten Berents, Ide Schuldenares Wed. Berend B. Keijser 
  Hoff, J. Momber  
  Brouwer, Rijck Andries Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Rijck Andries Brouwer een bedrag 

van ƒ75 c.g. wegens ontvangen bier, zaaizaad en een praam, dat hij na haar 
dood uit haar nalatenschap zal ontvangen, waarvoor zij als onderpand stelt 
haar huis, haar koeien en haar goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

355 RAK  87 FOLIO:        157 DATUM:         29-11-1630 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis en erf 
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  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Hoeve, Johan vd Comparant Echtpaar 
  Henricksz, Hilligen Comparante  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij jaarlijks geld ontvangen van een huis in de 

Nieuwstraat, nu eigendom van Johan Albartz Buick, volgens zegel en brief  
onder hun berusting, die helaas niet bij de hand is of gevonden kan worden 
en waarschijnlijk verloren is gegaan en dat zij de rentebrief ad ƒ2½ g.g. per 
jaar, betaalbaar met Pasen, hierbij casseren en alsnog aan schuldenaar ter 
hand zullen stellen, als deze gevonden wordt.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

356 RAK  87 FOLIO:        157v DATUM:         29-11-1630 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
  Dordrecht 
   
 comparanten Jacobsz, Joost Schuldenaar  
  Lasman, Johan Schuldeiser Oom 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn oom Johan Lasman, als voogd 

over de kinderen van wijlen Jacob Lasman, een bedrag van ƒ24 c.g. en 
belooft dit te betalen met Pasen a.s. van de termijn van zijn verkochte huis 
in Dordrecht, waarvoor hij als onderpand stelt zijn goederen en de termijn 
van zijn huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

357 RAK  87 FOLIO:        157v DATUM:         06-12-1630 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Veene, Johan Gerritz Wdn. van Flijtgen Jansz Vader 
  Veene, Johan Jacobsz Voogd  
  Jansz, Thonis Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Margrietgen Jansz als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1400 c.g., de 
kleren en kleinodiën, waaronder drie gouden ringen, een zilveren kroes 
afkomstig van de grootvader 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. Hij heeft het  
vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
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358 RAK  87 FOLIO:       158 DATUM:        17-12-1630 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alartz, Johan Wdn. van Trijntgen Jansz Vader 
  Hermansz, Goesen Voogd  
  Willemsz, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Sijntgen en Elias Jansz 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd voor de dochter de kleinodiën 
en lijfstoebehoren en voor de zoon ƒ25 c.g.; hij belooft hen lezen, schrijven 
en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd 
is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

359 RAK  87 FOLIO:        158v DATUM:         23-12-1630 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Diverse stukken land, w.o. het Mandenland 
  Kamperveen, Mastenbroek, Oosterwolde 
   
 comparanten Henricks, Jacobken Wed. van Jacob Jansen Moeder 
  Jans, Harmen  Voogd  
  Minicus, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Anneken, Jan, 

Geesken, Henrick, Egbert, Cleijs en Stintken Jacobs als vaders erfdeel te 
hebben gereserveerd voor ieder kind ƒ25 c.g., de dochters een bed met 
toebehoren, een kist en kleding naar stand en de zonen ieder twintig 
daalders en kleding naar behoren en verder voor allen diverse percelen 
land; zij belooft hen goed te verzorgen, de jongste dochters een half jaar 
naailes te geven en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik. Mocht de stiefvader te 
hard optreden tegen de kinderen, dan staat het de voogden vrij de kinderen 
bij zich te nemen. 

   
 bijzonderheden Details over de percelen land in de akte. 
   

 

 

360 RAK  87 FOLIO:        159v DATUM:        22-02-1631 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
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  Kampen, Hofstraat 
   
 comparanten Langenburch, Johan van Schuldenaar  
  Goesens, Barnardus Schuldeiser Wijnkoper Enkhuizen 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Barnardus Goesen een bedrag van 

ƒ307-10 c.g., restant van obligaties dd 29-04 en 09-05-1629 en belooft dit te 
betalen op Bartholomeus a.s., als bij verwonnen panden, onder verband van 
zijn persoon, goederen en huis. 
NB. in de kantlijn: op 23-02-1631 meldt schuldeiser dat Henrick van 
Hoochstraten, op verzoek van Albart Horst, hem het bedrag heeft betaald en 
deze dus aanspraak kan maken op het geld bij schuldenaar. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

361 RAK  87 FOLIO:         160 DATUM:         28-02-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thijmensz, Johan Volmachtgever  
  Jacobs, Marrigje Echtgenote  
  Sael, mr Johan Jansen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Namens zijn echtgenote, verstrekt comparant een volmacht aan mr Johan 

Jansen Sael om zijn zaken waar te nemen voor het gerecht van Kampen, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

362 RAK  87 FOLIO:        160 DATUM:         05-03-1631 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsen, Jacob Comparant  
  Jans, Albertken Echtgenote  
  Jansen, Wessel Voogd  
  Munster, Dirrick van Voogd  
     
 samenvatting Namens zijn vrouw, verklaart comparant van haar gewezen voogden de 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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363 RAK  87 FOLIO:        160v DATUM:         22-03-1631 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Harms, Jenneken Comparante  
  Geerts, Evert Echtgenoot  
  Harms, Greetken Comparante  
  Jans, Wichman Echtgenoot  
  Harms, Merrigen Comparante  
  Jans, Luichien Echtgenoot  
  Warner, mr Harmen Vader  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun vader de goederen en erfenis van hun 

moeder ontvangen te hebben, waarvoor zij hem bedanken met belofte van 
vrijwaring. Zij laten wel noteren dat de vader aan zijn jongste en 
ongetrouwde dochter Geertken Harms nog ƒ350 c.g. schuldig is en een bed 
met toebehoren; de vader belooft dit uit te keren bij het huwelijk van deze 
dochter, alles onder verband van zijn goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

364 RAK  87 FOLIO:         162 DATUM:        16-12-1630 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en berg 
  Kampen, Zwartendijk 
   
 comparanten Aetzen, Heijmen Schuldenaar Echtpaar 
  Thonnis, Vrouken Schuldenares  
  Momme, Geert Schuldeiser Echtpaar 
  Voorde, jfr Margretha vd Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Geert Momme en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ212 g.g. wegens obligatie dd 28-11-1626 die 
hierbij gecasseerd wordt en beloven te betalen in twee termijnen, de helft in 
mei a.s. en de andere helft met Martini daaropvolgend, waarvoor zij als 
onderpand stellen hun huis.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

365 RAK  87 FOLIO:        162 DATUM:        18-12-1630 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bisschop, Hermen Egberts Comparant  
  Peters, Jennigen (Stief?)moeder  
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 samenvatting Comparant verklaart van zijn (stief?)moeder de goederen en erfenis van zijn 
vader ontvangen te hebben, die hem door een accoord dd 02-03-1627 met 
zijn stiefmoeder en grootvader toekomen, waarvoor hij hen bedankt met 
belofte van vrijwaring. 

   

 bijzonderheden Geen 
   

 

 

366 RAK  87 FOLIO:        162v DATUM:         06-01-1631 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Harmen Wdn. van Bette Everts Vader 
  Everts, Evert Voogd  
  Engberts, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jenneken, Jan, Willem, 

Geertken en Evert Harms als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder 
ƒ50 g.g. en de opbrengst van moeders kleren, te versterven van het ene kind 
op het andere en belooft hen zo mogelijk schrijven en een handwerk te laten 
leren en de jongste dochter naaien; hij heeft het vruchtgebruik, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

367 RAK  87 FOLIO:        163 DATUM:         02-02-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Hermen Volmachtgever Ommen 
  Jansz, Henrick Volmachtgever Idem 
  Sibrandi, Ivo Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Ivo Sibrandi om hun zaken 

waar te nemen tegen Henrick Hansz Schipper, met macht van substitutie. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

368 RAK  87 FOLIO:        163v DATUM:         14-02-1631 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Andries, Hartgert Schuldenaar Schoenmaker 
  Berentsen, Cornelijs Schuldeiser Eekmulder 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Cornelijs Berentsen een bedrag 

van ƒ107 c.g. die hij zal betalen in twee termijnen, de helft met Palm(pasen) 
en de andere helft met St. Jan, bij parate executie durante iudicio. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

369 RAK  87 FOLIO:        163v DATUM:        01-03-1631 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aertsen, Hendrick Schuldenaar Haatland 
  Smit, Hendrick Jansen Schuldeiser  
  Peters, Claes Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen van 

Jan Gerrijts van het Kampereiland, Jacob en Mergien Jans, een bedrag van 
ƒ100 c.g. tegen 5 procent, waarvoor hij als onderpand stelt zijn roerende en 
onroerende goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

370 RAK  87 FOLIO:        164 DATUM:         26-03-1631 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Henrick Comparant  
  Jans, Aeltken Echtgenote  
  Harms, Jan Schoonvader  
  Vincke, Jan Voogd  
  Jans, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart namens zijn vrouw dat hij van zijn schoonvader de 

goederen en de erfenis van zijn schoonmoeder heeft ontvangen, waarvoor 
hij hem bedankt met belofte van vrijwaring. De voogden worden van hun 
taak ontheven. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 165 t/m 168v zijn blanco. 

371 RAK 87 FOLIO:        169 DATUM:        19-11-1628 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Garbertzen, Lubbert Volmachtgever Kamperveen 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om zijn zaken waar te 

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

 

 

372 RAK  87 FOLIO:        169 DATUM:         10-02-1629 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t.  
   
 comparanten Herms, Lubbeken Wed. van Lucas Claesen Moeder 
  Gerritsen, Gerrit Voogd  
  Alberts, Egbert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrickien en 

Hermen Lucsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd, boven een 
hoofdsom van ƒ400 c.g. afkomstig van hun grootmoeder, samen ƒ25 c.g. en 
belooft hen lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het 
vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

373 RAK  87 FOLIO:        169v DATUM:         10-02-1629 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Lubbeken Comparante Wed. Lucas Claesen 
  Hoff, J. Momber  
  Brouwer, Rijck Andriesen Curator  
  Stevensen, Albert Curator  
     
 samenvatting Comparante verklaart van de curatoren over wijlen haar oude moeder de 

goederen en erfenis ontvangen te hebben die haar toekwam, waarvoor zij 
hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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374 RAK  87 FOLIO:         170 DATUM:         14-02-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Lubbertken Schuldenares  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Berentz, Lucas Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Lucas Berentz een bedrag van 

ƒ52-5 c.g. en belooft dit te betalen in vier termijnen, de eerste termijn met 
Hasseler markt in de vasten, de tweede met Bovenkermis, de derde met de 
Deventer kermis en de laatste met de Zwolse kermis, waarvoor haar persoon 
en goederen onderpand zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

375 RAK  87 FOLIO:        170 DATUM:         21-03-1629 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dercks, Lutgert Comparante  
  Rutgersz, Engbert Zwager  
  Wijringen, Peter Henricks v.   
     
 samenvatting Comparante verklaart, conform de uitspraak van de Raad van de stad  

Kampen, van Peter Henricks van Wijringen  het geld ontvangen te hebben 
dat haar toekwam, waarvoor zij bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

376 RAK  87 FOLIO:       170v DATUM:        10-08-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Luigs Schuldenaar  
  Laurens, Anna  Schuldeiseres Wed. Hermen Laurens 

1
) 

 
    

 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Anna Laurens een bedrag van ƒ40 
c.g., afkomstig van het geld dat hij beheert van de kinderen van Piter de Vos 
over wie hij voogd is, dat hij belooft te betalen op Michael a.s. onder 
verband van zijn persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden 

1
) van Harderwijk 

   

 



134 

 

377 RAK  87 FOLIO:         170v DATUM:         31-08-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat, naast de bierman 
   
 comparanten Nijs, Lijsbeth Volmachtgeefster  
  Hoff, J. Momber  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante, dochter van Geert Nijs en Anna Jans, die tegenwoordig bij 

comparante woont, verstrekt een volmacht aan Peter Vette om namens haar 
een huis in de Nieuwstraat te beheren, te verhuren en eventueel te verkopen 
en daarbij al het nodige te doen zoals comparante zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

378 RAK  87 FOLIO:        171 DATUM:         01-09-1629 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Nijs, Liesbeth Comparante  
  Wijchers, Tije Erfgenaam En echtgenote 
     
 samenvatting Comparante, dochter van Geert Nijs, verklaart van Tije Wijchers en zijn 

vrouw Henrickgen, erfgenamen van Henrick Thonissen, voor haar moeder 
het legaat van ƒ20 c.g. ontvangen te hebben, waarvoor zij hen bedankt met 
belofte van vrijwaring. Zij belooft dit over te dragen aan haar moeder, 
waarvoor zij haar huis als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

379 RAK  87 FOLIO:        171v DATUM:         07-01-1630 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Lambert Comparant  
  Lamberts, Gerrit Voogd  
  Goijkens, Willem  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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380 RAK  87 FOLIO:       171v DATUM:        20-01-1630 
 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coenders, Lisbet Comparante  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Hermansz, Francke Voogd  
  Kempe, Peter 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 
   

 

. 

381 RAK  87 FOLIO:        172 DATUM:         23-04-1630 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Lodewijck Wdn. van Elsgen ……. Vader 
  Gerritz, Sweer Voogd  
  Berentz, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Geertruit en 

Grietgen Lodewijcks als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een pond 

Vlaams 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 Achternaam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

382 RAK  87 FOLIO:        172 DATUM:         07-06-1630 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Lijsbit Wed. van Gerrijt Lucassen Moeder 
  Jacobs, Timen Voogd  
  Hendrix, Gerrijt Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lucas en Gerrijt 

Gerrijtsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ25 g.g. en belooft 
hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat en goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het 
vruchtgebruik en bij overlijden zal de helft van het kindsdeel op haar en de 
andere helft op het resterende kind vererven. 

   
 bijzonderheden Geen 
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383 RAK  87 FOLIO:        173 DATUM:         16-08-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Veger, Lubbert Gevolmachtigde  
  Voorne, jfr Geesken Volmachtgeefster  Wed. Adolph Dunckelhof 

1
) 

  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgeefster, verstrekt comparant een volmacht aan Peter 

Vette om, in der minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen in deze 
stad en daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden 

1
) burgemeester 

   

 

 

384 RAK  87 FOLIO:        173v DATUM:         13-01-1631 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Franschen, Luitgen Wdn. van Aeltken Peters Vader 
  Elger, Coert Voogd  
  Renen, Frans van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Fransch Luitgens als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. 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 
   

 

 

385 RAK  87 FOLIO:        174 DATUM:         25-02-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Walraven, Lodewijck Volmachtgever Echtpaar 
  Einde, Maria van den Volmachtgeefster  
  Keffen, Jan Gevolmachtigde  
  Spinderus, Johannes Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Jan Keffen en Johannes 

Spinderus om in Maaseik de arresten van de schout ten uitvoer te brengen 
tegen de erfgenamen van Gerrardt van den Eijnde in verband met de 
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bezittingen van wijlen comparantes moeder en geven hen de macht van 
procuratores ad lites om de erfenis veilig te stellen en te handelen zoals 
comparanten gedaan zouden hebben, indien aanwezig, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

386 RAK  87 FOLIO:         174v DATUM:         28-02-1631 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Louwe Comparant  
  Jacobs, Jacob Comparant  
  Goesens, Harmen Voogd  
  Cornelisen, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogden de goederen en erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

387 RAK  87 FOLIO:        175 DATUM:         04-04-1631 

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stevens, Lambert Comparant  
  Jans, Jan Comparant  
  Herms, Lucas  Comparant  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de zoon van Jacob Stevens, genaamd Tomas 

Jacobs, zijn voor Schepenen overeengekomen dat diegene die Tomas lezen 
en schrijven laat leren, recht heeft om de jaarlijkse opbrengst te genieten 
van het erfdeel van de grootvader, dat op Tomas is overgegaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 175v t/m 176v zijn blanco. 

388 RAK  87 FOLIO:        177 DATUM:         08-11-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Beatrix Volmachtgeefster Wed. mr Berent Avercamp 
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  Hoff, J. Momber  
  Roelofsen, Jacob Gevolmachtigde Zwager 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar zwager Jacob Roelofsen om 

namens haar van de kamer van de Oostindische Compagnie in Enkhuizen 
een bedrag van ƒ300 c.g. met rente te vorderen waar zij recht op heeft en 
daarbij te handelen zoals zij zelf gedaan zou hebben, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

389 RAK  87 FOLIO:        177 DATUM:         09-12-1630 

 onderwerp Curatele 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Boecop, Henrick tho Vader  
  Boecop, Johan tho Zoon  
     
 samenvatting Burgemeester, Schepenen en Raad van de stad Kampen verklaren dat de 

klacht van Henrick tho Boecop over zijn zoon Johan tho Boecop gegrond is, 
dat hij niet in staat is zijn goederen te beheren en dat zijn vader als curator 
over hem wordt aangesteld. Hij misdraagt zich, speelt, drinkt en heeft het 
geld van zijn moeder en zijn oom en tante verteerd; hij leent geld tegen hoge 
rente en verpandt zijn goed.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

390 RAK  87 FOLIO:         178 DATUM:         28-02-1631 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Borcken, Berent van Schuldenaar  
  Jansen, Luijer Schuldeiser En Swaentien ……. 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Luijer Jansen en diens echtgenote 

een bedrag van ƒ160 c.g. en belooft dit in termijnen van ƒ40 c.g. terug te 
betalen, te beginnen met Nieuwjaar 1632 en zo verder, waarvoor zijn 
goederen onderpand zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 178v t/m 180v zijn blanco. 

391 RAK  87 FOLIO:         181 DATUM:        29-09-1628 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed Huis en brouwerij cum annexis 
  Kampen  
   
 comparanten Peters, Meijnert Schuldenaar  
  Benthem, Johan van Schuldeiser En zijn broer 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan van Benthem en zijn broer 

een bedrag van ƒ850 g.g. als betaling voor zijn gekochte huis en belooft dit 
terug te betalen, waarvoor hij als onderpand stelt de overwaarde van zijn 
woonhuis / brouwerij en zijn andere goederen. 
NB. in de kantlijn: op 13-12-1630 meldt Peter van Benthem namens zijn 
vader van bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

392 RAK  87 FOLIO:         181 DATUM:         26-01-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vorden, jfr Margretha v. Volmachtgeefster Wed. Thomas Glauwe 

1
) 

  Bourman, Henricus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Henricus Bourman om, in der 

minne of gerechtelijk, alle geschillen en misverstanden bij te leggen tussen 
haar en graaf Albrecht van den Berch vanwege twee jaren gage door wijlen 
haar echtgenoot verdiend. 

   
 bijzonderheden 

1
) in leven drost van de heerlijkheid Wisch 

   

 

 

393 RAK  87 FOLIO:       181v DATUM:         30-01-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aelts, Metken Volmachtgeefster Wed. Keijlewert 

1
) 

  Breda, Johan van Momber  
  Benier, Hendrick Gevolmachtigde Vollenhove 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Hendrick Benier om, in der minne 

of gerechtelijk, het salaris van wijlen haar echtgenoot op te eisen conform 
het akkoord tussen hem en Hr. v. Ittersum gesloten met Volcker Michiels in 
de procedure tussen verkoper Michiels en de Giethoornse Coop Wolters 
Boosman c.s en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) in leven secretaris van deze stad 
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394 RAK  87 FOLIO:        182 DATUM:         24-04-1629 

 onderwerp Boedelscheiding 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Ensze, Maximiliaen v. Gevolmachtigde Broers 
  Ensze, Johan Baptista v. Volmachtgever  
  Ensze, jfr Anna Maria v. Comparante Zuster 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
     
 samenvatting Comparant, gevolmachtigd dd 10-02-1629 in Oldenzaal verklaart de 

ouderlijke nalatenschap van zijn zuster te hebben gekocht samen met zijn 
broer voor een bedrag van ƒ9000 c.g., te betalen in twee termijnen, in mei 
1630, de helft zonder rente en de rest een jaar later, tegen 4 procent rente.  
Verder krijgt Anna Maria van Ensze van de ouderlijke goederen een bedrag 
voor levensonderhoud gedurende het lopende jaar en de kleren en 
kleinodiën zoals een gouden kettinkje en diverse andere sierraden, zie akte. 
Zij doet afstand van alle verdere aanspraken ten behoeve van haar broers.     

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

395 RAK  87 FOLIO:        182v DATUM:        24-10-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrijts, Marrigien Volmachtgeefster  
  Breda, Johan van Momber  
  Sibrandi, ds Ivonem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Ivo Sibrandi om, in der minne of 

gerechtelijk, haar zaken waar te nemen, in het bijzonder die tegen Hendrick 
Janssen en Cornelijs Janssen, kistenmakers en van hen het geld te 
vorderen waar zij volgens obligatie recht op heeft en daarbij al het nodige te 
doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

396 RAK  87 FOLIO:       183 DATUM:         19-01-1630 

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bouws, Mettken Comparante Wed. Arent Stevensen 

1
) 

  Hoff, J. Momber  
  Jansen, Fransch Comparant Weduwnaar 
  Schaeffbanck, Andries Voogd  
     
 samenvatting Comparanten zijn voor Schepenen overeengekomen dat de schoonmoeder 
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van Fransch Jansen een plaats krijgt in de Bethlehems Vergadering en dat 
de dochter van Fransch Jansen bij haar grootmoeder mag wonen en daar 
verpleegd zal worden; mocht het kind overlijden vóór de grootmoeder, dan 
krijgt deze ƒ50 c.g. afkomstig van moeders kleren en nu berustend bij de  
voogd en bij overlijden van de grootmoeder zal dit bedrag op de 
Vergadering overgaan. De Vergadering heeft het vruchtgebruik. Als de 
grootmoeder overlijdt vóór het kind, dan zal de vader het kind bij zich 
nemen met het kindsdeel. 

   
 bijzonderheden 

1
) zij is voorstaanderse van Bethlehems Vergadering 

   

 

 

397 RAK  87 FOLIO:        184 DATUM:        10-04-1630 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wolffs, Melchior Comparant  
  Rixsen, Johan Borg  
  Jacobsz, Hermen Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de familieleden van de borgen voor het sterfhuis 

van Henrickgen Melchiors de erfenis ontvangen te hebben van zijn tante, 
waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

398 RAK  87 FOLIO:       184 DATUM:         29-04-1630 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Speldenmakerssteeg, tussen de Hofstraat en schoolmr. Abrahams 
   
 comparanten Jansz, Margien Wed. van Hans Rijckwijns Moeder 
  Hermensz, Gisbert Voogd  
  Jansz, Marten Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Lubbertgen Hans als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300 c.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. 
NB. in de kantlijn: op 15-02-1631 heeft de moeder haar huis als onderpand 
gesteld. 

   
 bijzonderheden Geen 
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399 RAK  87 FOLIO:        184v DATUM:         03-06-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricks, Merrigen Volmachtgeefster Wed. Peter Tijmsen 
  Hoff, J. Momber  
  Starcks, Henrick Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Henrick Starcks om, in der minne of 

gerechtelijk, haar uitstaande renten te vorderen in Blankenham en 
Scheerwolde en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

400 RAK  87 FOLIO:        185 DATUM:         02-07-1630 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersen, Melis Wdn. van Alfijt Claesen Vader 
  Alberts, Harmen Voogd  
  Claesen, Gijsbert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Claes Melisen als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 g.g. en de opbrengst van moeders 
kleren 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. Hij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

401 RAK  87 FOLIO:        185v DATUM:        25-09-1630 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed Brouwerij 
   
 comparanten Petersen, Meinert Schuldenaar Echtpaar 
  Mein, Maria de Schuldenares  
  Gisberts, Harmen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten, op het punt te vertrekken naar Sloten, verklaren termijnen  

achter te zijn met de betalingen voor hun brouwerij; zij beloven, na 
tussenkomst van de heren burgemeesters, de achterstallige termijnen met 
de rente volgens koopcedule aan schuldeiser te betalen op Martini a.s.  

   
 bijzonderheden Geen 
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402 RAK  87 FOLIO:       186 DATUM:         29-09-1630 

 onderwerp  Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lenerts, Mechtelt Volmachtgeefster  
  Berents, Lijsbeth Volmachtgeefster Dochter 
  Hoff, J. Momber  
  Roler, Dirrick Gevolmachtigde Procurator Wesel 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Dirrick Roler om, in der minne 

of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen in Wesel en daarbij alles te doen 
wat nodig is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

403 RAK  87 FOLIO:        186v DATUM:         01-12-1630 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, op het Oort, in de stadsvrijheid 
   
 comparanten Joachimsz, Michiel Wdn. van Janneke Jansz Vader 
  Jansz, Wijnolt Voogd  
  Clasen, Derck Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Johan Michelsz als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ400 c.g. en de 
opbrengst van moeders kleren 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. Hij heeft het vruchtgebruik en stelt zijn 
huis als onderpand. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

404 RAK 87 FOLIO:        187 DATUM:         07-12-1630 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Mense Comparante Wed. Maurits Timmerman 
  Breda, Johan van Momber  
  Buijtendijck, Jan Voogd  
  Thijsen, Lucas Voogd  
     
 samenvatting Comparante, mede caverende voor haar dochter Jannigien Maurits, 

verklaart van de gewezen voogden over haar dochter de goederen en 
erfenis ontvangen te hebben die haar dochter competeerden van wijlen haar 
vader, waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 



144 

 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

405 RAK  87 FOLIO:       187v DATUM:         08-12-1630 

 onderwerp Transport van goederen 
   
 onroerend goed Brouwerij, huis en erf 
  Kampen, Achter de nieuwe Muur 
   
 comparanten Petersz, Meinert Comparant Mede namens echtgenote 
  Dijmmer, Johan Begunstigde Zwager 
     
 samenvatting Comparant verklaart overgedragen te hebben aan zijn zwager Johan 

Dijmmer de overwaarde van zijn woonhuis en brouwerij, zodat deze 
daarmee kan handelen naar believen als met zijn eigen bezit. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

406 RAK  87 FOLIO:         188 DATUM:         08-12-1630 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Brouwerij 
  Kampen, Achter de nieuwe Muur 
   
 comparanten Dijmmer, Johan Schuldenaar  
  Gisbertz, Hermen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hermen Gisbertz een bedrag van 

ƒ1500 c.g. wegens achterstallige kooppenningen van zijn zwager Meijnert 
Petersz voor zijn gekochte en aan hem, comparant, getransporteerde 
brouwerij en belooft dit te betalen heden over …. (niet vermeld) en stelt 
daarvoor als onderpand de brouwerij cum annexis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 188v t/m 190v zijn blanco. 

407 RAK  87 FOLIO:         191 DATUM:         11-03-1631 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arents, Goeijgen Schuldenaar En echtgenote 
  Evertsen, Henrick Schuldeiser Molenaar 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Evertsen een bedrag van 

ƒ100 g.g. wegens geleend geld en belooft te betalen in drie gelijke termijnen, 
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met Martini, met Pasen en met Martini 1632, tegen een rente van zes 
procent, waarvoor hij als onderpand stelt al zijn goederen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

408 RAK  87 FOLIO:        191v DATUM:         26-03-1631 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Gretken Comparante  
  Harms, Claes Echtgenoot  
  Arsenius, d. Gerhardt Voogd  
  Reutgers, Alert 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 
   

 

De bladzijden 192v t/m 193v zijn blanco. 

409 RAK  87 FOLIO:        194 DATUM:         20-02-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed 1. Een stuk land 
     Schoutambt van Blankenham 
  2. Erf ter Overstede 
      Zwartsluis 
   
 comparanten Haersolte, Nicolaes van Volmachtgever  
  Ingen, Jochem van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, voogd over de kinderen van wijlen jkr Johan van Haersolte en 

wijlen jfr Aeltien van Ingen, verstrekt een volmacht aan  zijn mede-voogd 
Jochem van Ingen om, in der minne of gerechtelijk, het geld te vorderen van 
de verkoop van een stuk land aan Thijs Peters, verder het geld wegens het 
aandeel van de kinderen in 98 pond boter van het erf ter Overstede door  
Gerrijt Classen en Hendric Jansen gekocht en geeft hem het recht om 
daarbij alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

410 RAK  87 FOLIO:       194v DATUM:         04-06-1629 

 onderwerp Verklaring 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Neeltgen Comparante  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Mol, Anthoni du Executeur  
  Veltius, Aeltien Echtgenote  
     
 samenvatting Comparante verklaart van Anthoni du Mol en diens echtgenote een bedrag 

van ƒ1200 c.g. ontvangen te hebben dat haar toekwam van wijlen haar zoon 
dr Johannes Veltius, waarvoor zij hem bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

411 RAK  87 FOLIO:        195 DATUM:         24-03-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Parhuis, Niclas  Volmachtgever Koopman A’dam 
  Boehuis, Catharina  Echtgenote  
  Sael, mr Johan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Namens zijn echtgenote, verstrekt comparant een volmacht aan mr Johan 

Sael om zijn zaken waar te nemen in Kampen en geeft hem de macht van 
procureur ad lites, met clausule van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

412 RAK  87 FOLIO:        195v DATUM:         20-04-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Haersolte, Nicolaes van Volmachtgever  
  Twickeloo, jfr Cath. v. Echtgenote  
  Twickeloo, jfr Judith van Volmachtgeefster  
  Twickeloo, jkr Johan v. Volmachtgever  
  Twickeloo, jkr Roedolph v. Gevolmachtigde Broer 
     
 samenvatting Comparanten, mede caverende voor jfr Geertruit van Twickeloo, verstrekken 

een volmacht aan jkr Roedolph van Twickeloo om hun zaken waar te nemen 
in Deventer vanwege het sterfhuis van Balthaer Bucker en geven hem de 
rechten van procurator ad lites om alles te doen wat noodzakelijk is, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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413 RAK  87 FOLIO:         196 DATUM:         23-06-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Haersolte, Nicolaes van Volmachtgever  
  Goor, Berent van Gevolmachtigde Gerechtsman Elburg 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Berent van Goor om, in der minne of 

gerechtelijk, de achterstallige twaalf daalder te ontvangen die Lambert 
Everts hem nog schuldig is, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

414 RAK  87 FOLIO:        196 DATUM:         05-07-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Haersolte, Nicolaes van Volmachtgever  
  Twickeloo, jfr Catharina v. Echtgenote  
  Twickeloo, jkr Rodolf v. Volmachtgever Mede namens zusters 
  Hackvoert, jkr Winant v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan jkr Winant van Hackvoert om, 

namens hen, gerechtelijk borg te staan voor hun aandeel in het sterfhuis 
van Bathar Beuteker voor alle eventuele aanspraken die gemaakt kunnen 
worden en daarbij te handelen  zoals comparanten zelf gedaan zouden 
hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

415 RAK  87 FOLIO:        197 DATUM:         25-06-1630 

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

stads- en landgerecht waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en 
daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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416 RAK  87 FOLIO:        197 DATUM:         04-03-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egbertz, Oloff  Volmachtgever Brouwer Elburg 
  Sibrandus, Ivo Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ivo Sibrandus om zijn zaken waar te 

nemen, met name tegen Johan Caspersz en daarbij al het nodige te doen, 
met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

Bladzijde 197v is blanco. 

417 RAK  87 FOLIO:         198 DATUM:         21-03-1631 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, onder de Clocke 
   
 comparanten Weszels, Thonis Jansz Schuldenaar Echtpaar 
  Egbertz, Blijde Schuldenares  
  Weszelsz, Hermen Schuldeiser Echtpaar 
  Weszels, Juttgen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hermen Weszelsz en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ210 g.g. en beloven dit te verrenten heden over 
een jaar tegen 5 procent en af te lossen als dit een vierendeel jaars van te 
voren wordt aangekondigd, waarvoor zij als onderpand stellen hun roerende 
en onroerende goederen, zoals hun huis. 
NB. in de kantlijn: op 11-06-1631 is de akte geannuleerd met instemming van 
beide parijen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

De bladzijden 198v t/m 199v zijn blanco. 

418 RAK  87 FOLIO:         200 DATUM:         20-09-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Fonteijne, Peter Huijbertsz Volmachtgever  
  Berentsen, mr Berent Gevolmachtigde Wapensmid 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Berent Berentsen om, in der 

minne of gerechtelijk, in Kampen van Lambert Hendricks Prins het geld te 
ontvangen dat hem toekomt en daarbij te handelen in de geest van 
comparant, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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419 RAK  87 FOLIO:       200    DATUM:         06-11-1628 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirricksen, Pouwel Comparant  
  Sael, mr Johan Jansen Executeur  
     
 samenvatting Comparant verklaart van mr Johan Jansen Sael het legaat ontvangen te 

hebben dat diens echtgenote Hilleken Jansz hem, comparant, per testament 
had toegekend dd 19-01-1622, waarvoor hij hem bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

420 RAK  87 FOLIO:         200v DATUM:         27-02-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vette, mr Peter Volmachtgever Procureur Kampen 
  Mijde, Agatha van der Echtgenote  
  Jonge, Johan de Gevolmachtigde Procureur hof Holland 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johan de Jonge om zijn zaken waar 

te nemen voor de Hoge en Provinciale Raad, waarvoor hij hem de macht van 
procurator ad lites geeft om al het nodige te doen, met clausule van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

421 RAK  87 FOLIO:         201 DATUM:         05-03-1629 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Louwsen, Peter Wdn. van Henrickgen Jansz Vader 
  Geurtz, Henrick Voogd  
  Arentz, Abal Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Henrick Petersz als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ30 c.g. 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. 
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 bijzonderheden Namen van de voogden zijn niet in deze akte vermeld. 
   

 

 

422 RAK  87 FOLIO:        201 DATUM:        21-05-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
  Horrne, Anna van Volmachtgeefster Wed. Reuwert Sturck 
  Heerma, de Ed. van Gevolmachtigde Procurator Deventer 
  Fabius, Christopherus Gevolmachtigde Idem 
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgeefster, verklaart comparant op zijn beurt een 

volmacht te verstrekken aan de Edele van Heerma en Christopherus Fabius 
om, in der minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen in Deventer 
tegen het sterfhuis van haar man en daarbij al het nodige te doen en 
daarvan verantwoording af te leggen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

423 RAK  87 FOLIO:         202 DATUM:         30-05-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Leonardi, d. Paulus  Volmachtgever Predikant 
  Colen, Lenart Lenartsen Gevolmachtigde Neef  -  koopman A’dam 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn neef Lenart Lenartsen Colen om 

zich te vervoegen bij de bewindhebbers der Westindische Compagnie te 
Amsterdam en daar het geld te eisen dat hem toekomt en daarbij te 
handelen in de geest van comparant. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

424 RAK  87 FOLIO:         202v DATUM:         01-10-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Peter  Volmachtgever Zutphen 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, in der minne of 
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gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Kampen voor het stads- en 
landgerecht, speciaal die tegen Geert Toenijsen van Arnhem en daarbij al 
het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

425 RAK  87 FOLIO:         202v DATUM:         09-11-1629 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geurtz, Peter  Comparant  
  Hoeck, Guilliam Henricks Voogd  
  Jansz, Willem Voogd Wachtmeester 
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de goederen en erfenis 

ontvangen te hebben die zij onder hun berusting hadden, waarvoor hij hen 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

426 RAK  87 FOLIO:        203 DATUM:         06-11-1629 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Peter Comparant  
  Jans, Albert Voogd  
  Albertsen, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de goederen en erfenis van 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

427 RAK  87 FOLIO:        203 DATUM:         21-01-1630 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirricks, Pouwel Schuldenaar  
  Jacobs, Jan Schuldeiser Nunspeet 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Jacobs een bedrag van ƒ17½ 
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c.g. wegens gekocht beukenhout dat hij met midwinter al had moeten 
betalen en belooft dit nu te doen met Vastenavond, waarvoor zijn goederen 
onderpand zijn als bij verwonnen panden. 
NB. in de kantlijn: op 16-02-1630 is schuldeiser voldaan van bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

428 RAK  87 FOLIO:         203v DATUM:         02-03-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Masen, Peter Volmachtgever  
  Frericks, Berent Volmachtgever Zwolle 
  Sibrandi, d. Ivonem Gevolmachtigde  
  Kividt, Jan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Ivonem Sibrandi en Jan Kividt 

om hun zaken waar te nemen voor het gerecht van Kampen en daarbij al het 
nodige te doen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

429 RAK  87 FOLIO:         204 DATUM:         30-04-1630 

 onderwerp Ontvangst van legaten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vette, mr Peter Voogd  
  Rijnvisch, Evert Voogd Niet aanwezig 
  Borchers, Geert Voogd  
  Veene, Johan Voogd Niet aanwezig 
  Lubberts, Jan Voogd  
  Berents, Merrigen Comparante  
  Wijnbergen, Abram van Comparant Voor Jacobgen Berents 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Juttken Hendricks, verklaren van haar 

echtgenoot Cornelis Jacobs Voerst de legaten te hebben ontvangen die hen 
waren toegekend, waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Details voogdij in de akte. 
   

 

 

430 RAK  87 FOLIO:        204v DATUM:        24-07-1630 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mock, Peter Hendricks Volmachtgever  
  Steenberch, Toenis Roelofsen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Toenis Roelofsen Steenberch om 

namens hem van de magistraat in Groningen de jaarlijkse rente en de 
hoofdsom te ontvangen die daar in de stadskas berusten en die de 
maggistraat nu aflost en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

431 RAK  87 FOLIO:        204v DATUM:         26-08-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijckmans, Peter Volmachtgever Zwartsluis 
  Berentz, mr Berent Gevolmachtigde Wapensmid 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Berent Berents om, in der minne 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

432 RAK  87 FOLIO:         205 DATUM:         08-10-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijringen, Peter Hendrixen v. Volmachtgever  
  Beeck, mr Gerrijt Gevolmachtigde Zutphen 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Gerrijt Beeck om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Zutphen, zoals uitstaande 
schulden te innen en daarbij al het nodige te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

433 RAK  87 FOLIO:        205v DATUM:         06-11-1630 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
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  Kampen, Vloeddijk 
   
 comparanten Lambertz, Peter Schuldenaar Schipper  -  echtpaar 
  Martens, Marte Schuldenares  
  Bruinz, Arent Schuldeiser Koopman Deventer 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Arent Bruinz een bedrag van 

ƒ100 c.g. dat zij beloven te betalen met Martini 1631 met zes procent rente, 
waarvoor zij als onderpand stellen de overwaarde van hun, nog bezwaarde,  
woonhuis en hun persoon en goederen. 
NB. in de kantlijn: op 10-02-1631 hebben comparanten nog ƒ50 c.g. geleend; 
op 07-09-1649 heeft comparant een akte van kwijtschelding getoond van de 
weduwe van schuldeiser waarin vermeld dat alles is voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

434 RAK  87 FOLIO:       205v DATUM:         16-12-1630 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wiringen, Peter Henricks v. Wdn. Geertruit Jacobs Vader 
  Hendricks, Casper Voogd  
  Reutgers, Alert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrick en Jan Peters 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van ƒ4000 
c.g. uit zijn gerede goederen 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. Hij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

435 RAK  87 FOLIO:        206 DATUM:         05-01-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Amsterdam, St. Jacobsstraat, bij de uitgang vd Stad Groningen 
   
 comparanten Plancius, Petrus Volmachtgever Predikant alhier 
  Hoogendurp, Susanna v. Echtgenote  
  Hoogendurp, Hans van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten  verstrekken een volmacht aan Hans van Hoogendurp om 

namens hen en namens Isack van Einthovens nagelaten dochter Catharina 
van Hoogendurp, in Amsterdam een huis te verkopen waarin Catharina een 
aandeel heeft en daarbij alle formaliteiten te vervullen, met macht van 
substitutie. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 207 t/m 209v zijn blanco. 

436 RAK  87 FOLIO:        210 DATUM:         08-09-1628 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dercksz, Roloff Comparant  
  Clasz, Geertruit Echtgenote  
  Thonisz, Bette  Erfgename Weduwe 
     
 samenvatting Comparant verklaart, mede namens Sam Reijners, dat de weduwe Bette 

Thonisz het legaat heeft uitgekeerd van Frans Petersz, waarvoor hij haar 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

437 RAK 87 FOLIO:         210 DATUM:         27-11-1628 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Rutger Comparant Echtpaar 
  Dercksz, Geertgen Comparante  
  Joachimsz, mr Michiel Voogd  
  Jacobsz, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparanten  verklaren van de gewezen voogden van comparante de 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

438 RAK  87 FOLIO:        210v DATUM:        11-02-1629 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egbertz, Roloff Wdn. van Bette Willemsz Vader 
  Vrijdach, Herman Voogd  
  Sluijter, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aeltgen, Swaentgen en 

Lisbeth Roloffs als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 
ƒ350 c.g., waarvan ƒ125 c.g. door de voogden zullen worden belegd, alles te 
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versterven van het ene kind op het ander 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 
   

 

 

439 RAK  87 FOLIO:        210v DATUM:         ongedateerd 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Apeltorn, Reijner   Volmachtgever  
  Wilp, Henrick van  Volmachtgever  
  Keppel Fox, Cornelis v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van jfr Johanna van Appeltorn, geven een 

volmacht aan Cornelis van Keppel Fox om, in der minne of gerechtelijk, de 
erfeniszaken waar te nemen, zoals de boedelscheiding en daarbij alles te 
doen wat nodig is, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

440 RAK  87 FOLIO:        211 DATUM:         28-05-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Twickeloo, jkr Roloff van Volmachtgever  
  Speckhaen, mr Egbert Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan mr Egbert Speckhaen om, 

zowel binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen voor het gerecht 
tegen Gerrit Aeltsen en zijn positie te verdedigen, waarvoor hij hem de 
macht van procurator ad lites geeft  om op te treden zoals comparant 
gedaan zou hebben, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

441 RAK  87 FOLIO:        211v DATUM:         27-06-1629 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Huis, erf en brouwerij 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Jansen, Reijner Comparant  
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  Jansen, Louwe Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Louwe Jansen de ƒ18 g.g. ontvangen te hebben die 

hij jaarlijks uit diens huis krijgt, afkomstig van een boedelscheiding, 
waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring, hoewel de rentebrief 
niet gevonden kan worden; mocht deze alsnog tevoorschijn komen, dan zal 
deze aan schuldenaar ter hand worden gesteld. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

442 RAK  87 FOLIO:        212 DATUM:         31-08-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Twickeloo, jkr Rodolff v. Volmachtgever  
  Lemmeker, Johannes  Gevolmachtigde Licentiaat Vollenhove 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Lemmeker om voor het 

gerecht van Vollenhove zijn zaak waar te nemen tegen Gerrit Aeltsen en 
daar zijn goed recht te verdedigen, waarvoor hij hem de macht van 
procurator ad lites geeft om te handelen zoals comparant zelf gedaan zou 
hebben, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

443 RAK  87 FOLIO:        212v DATUM:         26-10-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Simon, mr Schuldenaar Pompenmaker 
  Brouwer, Jan Hendrixen Schuldeiser Oldebroek 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Hendrixen Brouwer een bedrag 

van ƒ150, een rozennobel en de gerechtskosten van het stadsgerecht 
vanwege gekochte eikenbomen en belooft dit te betalen op zaterdag 31-10-
1629, waarvoor hij als onderpand stelt zijn persoon en goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

444 RAK  87 FOLIO:         213 DATUM:         05-06-1630 

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

buiten rechten, zijn zaken waar te nemen voor het stads- en landgerecht en 
daarbij het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

445 RAK  87 FOLIO:        213 DATUM:          

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lechterobs, Roeloff Jansen  Comparant  
  Saabe, Jacques Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart gerechtelijk te hebben gecedeerd aan Jacques Saabe 

een bedrag van ƒ30 c.g. dat hij, comparant, tegoed heeft van Ariaen Josua 
Bleecker, zodat schuldeiser dit kan opeisen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

446 RAK  87 FOLIO:        213v DATUM:         08-07-1630 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Rutger Comparant Echtpaar - Emmeloord 
  Cornelis, Aeltgen Comparante  
  Wessels, Thonisz Janszen Schuldenaar Echtpaar 
  Egbertz, Blijde Schuldenares  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van Thonisz Janszen Wessels en echtgenote het 

geld ontvangen te hebben dat deze hen schuldig waren, waarvan de 
obligatie echter niet gevonden kan worden; zij bedanken hen met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

447 RAK  87 FOLIO:        213v DATUM:         09-09-1630 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
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  Kampen, Groenestraat 
   
 comparanten Evertz, Rutger Schuldenaar Echtpaar 
  Carst, Aeltgen Schuldenares  
  Poth, Henrick Schuldeiser  
  Weszels, Thonis Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Henrick Poth een bedrag van 

ƒ150 g.g., waarvoor zij cederen het bedrag dat zij nog tegoed hebben van 
Thonis Weszels wegens een gekocht huis; deze laatst belooft Henrick Poth 
te betalen op de datum die in de koopcedule is vermeld. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

448 RAK  87 FOLIO:       214 DATUM:         27-10-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brouwer, Rijck Andries Volmachtgever  
  Wijnen, Hendrick Gevolmachtigde Zeeburg 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Hendrick Wijnen om namens hem 

met middelen van recht zijn zaken waar te nemen in Zeeburg en Oldebroek 
en vooral om zijn zaak voor het gerecht van Oldebroek waar te nemen tegen 
Hendrick Willems, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 214v t/m 216v zijn blanco. 

449 RAK  87 FOLIO:        217 DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Haersolte, jkr Nicolaes v. Volmachtgever Echtpaar 
  Twickeloo, jfr Catharina v. Volmachtgeefster  
  Noorburch, jkr Jurrien Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan jkr Jurrien Noorburch om 

namens hen aan jfr Fenne van Enschotten, weduwe Twickeloo, hun aandeel 
te verkopen van de erfenis van haar man Johan van Twickeloo, waarvan zij 
het vruchtgebruik heeft en daarbij alle formaliteiten te vervullen, met macht 
van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 218 en 218v zijn blanco. 
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450 RAK  87 FOLIO:         219 DATUM:         13-12-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Mastenbroek, bij de drie bruggen 
   
 comparanten Wijnbergen, jkr Seijne van Volmachtgever  
  Wijnbergen, jkr Gerrit van Gevolmachtigde Oom 
  Wijnbergen, jkr Gerrit van Gevolmachtigde Neef 
  Wijnbergen, jkr Wijchman v. Gevolmachtigde Neef 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn oom jkr Gerrit van Wijnbergen 

en zijn beide neven om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te 
nemen in Overijssel, uistaande schulden, renten en pachten te innen, voor 
het gerecht van IJsselmuiden te transporteren aan Johan van Rijswick, 
commandant te Zwolle, een erf met huis in Mastenbroek en verder alle 
formaliteiten te vervullen die daarbij horen, met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

451 RAK  87 FOLIO:         219v DATUM:         28-01-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Een stuk land 
  Zwartsluis  
   
 comparanten Jansz, mr Simon Volmachtgever  
  Goetman, Lucas Gevolmachtigde IUDr 
  Goltbeeck, Georgius Gevolmachtigde IUDr 
  Bartholdi, Bartholdus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt drie volmachten om, in der minne of gerechtelijk, zijn 

zaken waar te nemen als mede-erfgenaam van zijn broer Wicher Jansz en 
diens vrouw Griete voor het gerecht van Zwartsluis, betreffende de 
recuperatie van een stuk land tegen de erfgenamen van Berchert Kessel, in 
leven schout te Diever; hij geeft hen de macht van procuratores ad lites om 
zijn zaken te behartigen en al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

452 RAK  87 FOLIO:        220 DATUM:         26-03-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Duitschaeten, Sweer ter  Volmachtgever  
  Busch, Anneken ten Echtgenote  
  Busch, Johan ten Gevolmachtigde Zwager 
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 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zwager Johan ten Busch om, in 
der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen inzake het sterfhuis van 
zijn ouders, m.n. betreffende zijn moeders erfenis en daarbij al het nodige te 
doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

453 RAK  87 FOLIO:        220v DATUM:         05-05-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sibrandus, Ivo Schuldenaar Procureur  
  Frijen, mr Josua Schuldeiser De weduwe van … 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van mr Josua Frijen, 

een bedrag van ƒ60 c.g. restant van een groter bedrag wegens obligatie dd 
1620 en belooft dit te betalen met ƒ10 c.g. van zijn jaarlijkse traktement van 
de stad Kampen te beginnen op Michaelis van dit jaar door de cameraar 
Reijner Henricksz en stelt zijn persoon en goederen daarvoor als 
onderpand. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

454 RAK  87 FOLIO:         220v DATUM:         13-05-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Achter de nieuwe Muur  
   
 comparanten Jansen, mr Simon Schuldenaar En huisvrouw 
  Olicamp, Pieter Jacobsz Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Pieter Jacobsz Olicamp een bedrag 

van ƒ650 g.g. wegens een huis gekocht van de erven van Gerrit Dirricksz en 
belooft dit te betalen als volgt: honderd daalders heden over een maand, de 
resterende som in twee termijnen, de helft heden over een jaar en de andere 
helft een jaar later in 1631, alles tegen 5 procent rente. Als onderpand geldt 
de overwaarde van zijn gekochte huis en zijn andere goederen. 
NB. in de kantlijn: op 25-05-1632 heeft Isebrant Olican namens schuldeiser 
gemeld van bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

455 RAK  87 FOLIO:        221v DATUM:         19-05-1629 
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 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Rosengarden  
   
 comparanten Jansen, mr Simon Borg Vijlenmaker 
  Dirricksen, Alert Borg  
  Gijsbertsen, Willem Eiser De weduwe van … 
  Dirricksen, Gerrit Schuldenaar De erven van … 
     
 samenvatting Comparanten hebben zich borg gesteld op verzoek van de weduwe van 

Willem Gijsbertsen voor de erfgenamen van Gerrit Dirricksen wegens de 
overdracht van de Rosengarden waar zij aanspraak op maken en de 
erfgenamen hebben beloofd de borgen schadeloos te zullen stellen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

456 RAK  87 FOLIO:         222 DATUM:         10-05-1629 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat,  tussen Toenijs R.Steenberch / Gerrijt J. Steenberch  
   
 comparanten Hardenberg, Sele Selissen v.  Comparant   
  Vette, Hendrickgen Echtgenote  
  Vette, Margaretha  Comparante En zus Nellegien 
  Vette, mr Peter Momber Oom 
     
 samenvatting Comparanten beloven aan Gijsbert Gerrijts en Aeltien Dircks te restitueren 

en af te lossen de ƒ200 g.g. die zij heden op hun huis gevestigd hebben, 
mits dit een vierendeel jaars van te voren wordt aangekondigd.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

457 RAK  87 FOLIO:        222v DATUM:         22-05-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed  n.v.t. 
   
 comparanten Sijties, Sicke Volmachtgever  
  Wijgersen, Frans Gevolmachtigde  
  Fransen, Gijsbert Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Frans Wijgersen en Gijsbert Fransen 

om, in der minne of gerechtelijk, de ƒ47-10 c.g. te ontvangen die hem 
toekomen van de kapiteins Peter van Dijck en Enno Ferens wegens vervoer 
per schip van enige soldaten van Hamburg naar Kampen en daarbij al het 
nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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458 RAK  87 FOLIO:        213 DATUM:         02-06-1629 
 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thomasz, Sijbrant Schuldenaar  
  Lambertz, Heijle Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant, mede namens zijn overleden broer Thomas Arentz, verklaart 

schuldig te zijn aan Heijle Lambertz een bedrag van ƒ100 c.g. afkomstig van 
zijn broers schulden en belooft dit te betalen, waarvoor hij de erfenis als 
onderpand stelt, als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

459 RAK  87 FOLIO:         223 DATUM:          10-06-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersen, Sweer Schuldenaar Echtpaar 
  Martensz, Itken Schuldenares  
  Jansen, mr Simon Schuldeiser Vijlenmaker 
  Hermsen, Willem Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan mr Simon Jansen en Willem 

Hermsen een bedrag van ƒ60 c.g. vanwege een borgtocht en beloven dit zo 
snel mogelijk te betalen tegen een rente van 5 procent, waarvoor zij als 
onderpand stellen al hun goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

460 RAK  87 FOLIO:        223v DATUM:         02-07-1629 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Leeuwarden, Sijmon Jansen v. Wdn. Aefken Harpers Vader  -  

1
) 

  Bartolomeus, Peter Voogd  
  Herms, Hans Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Maeijken 

Simons als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk een bedrag van ƒ18 
c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goed vader verschuldigde is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden 

1
) constapel 

   
461 RAK  87 FOLIO:       224 DATUM:        21-08-1630 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huizen en erven 
  Frankfurt  
   
 comparanten Lespierre, Steven de Volmachtgever Wdn. Maria v. Caszelle 
  Lespierre, Jan de Gevolmachtigde Broer 
  Lespierre, Samuel de Gevolmachtigde Broer 
     
 samenvatting Comparant, als voogd over zijn voorkinderen, verstrekt een volmacht aan 

zijn broers Jan en Samuel om namens hem te verkopen zijn geërfde aandeel 
in enkele huizen van de grootvader van zijn overleden echtgenote Roelant 
van Caszelle de Oude ten behoeve van zijn voorkinderen, met macht van 
substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

462 RAK  87 FOLIO:        224v DATUM:         31-08-1630 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Sweer Comparant Constapel 
  Breda, Casper van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart gecedeerd te hebben aan Casper van Breda het recht 

om zijn maandelijkse gage van het land op te eisen van de procureur mr 
Christopher uit Dordrecht, tijdens zijn verblijf hier. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

463 RAK  87 FOLIO:         225 DATUM:        26-11-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Witten, jfr Susanna  Volmachtgeefster Wed. Keppels 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Wolbers, Wicher Gevolmachtigde Oostwolde 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Wicher Wolbers om haar zaken in 

Gelderland waar te nemen. 
   
 bijzonderheden Geen 
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464 RAK  87 FOLIO:        225 DATUM:         28-11-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lespierre, Steven de Volmachtgever  
  Groenewegen, Huigo v. Gevolmachtigde Procureur A’dam 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Huigo van Groenewegen om, in der 

minne of gerechtelijk, zijn zaken in Amsterdam waar te nemen, in het 
bijzonder om ƒ190-8-8 c.g. te vorderen van Thomas Petersz die deze hem, 
comparant, nog schuldig is volgens een obligatie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

465 RAK  87 FOLIO:        225v DATUM:         03-12-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Keteler, Seeger Volmachtgever Scholtes Meppel 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken voor het stads- en landgerecht in Kampen waar te 
nemen en daarbij te handelen zoals comparant gedaan zou hebben, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

466 RAK  87 FOLIO:        225v DATUM:         04-02-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Witten, jfr Susanna Volmachtgeefster Wed. van Keppel 
  Witten, jkr Erents Momber Broer 
  Brinck, Ernst Gevolmachtigde Brgm. Harderwijk 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Ernst Brinck om, in der minne of 

gerechtelijk, het geld van kapitein Peter van Apeldorn te vorderen dat haar 
toekomt vanwege een contract tussen hem en wijlen haar echtgenoot en 
daarbij te handelen zoals zij zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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467 RAK  87 FOLIO:         226v DATUM:         03-03-1631 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brijnhuis, Sweer Jansz Wdn. van Trijntgen Hermans Vader 
  Martens, Engbert Voogd  
  Jurriensz, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Johan, Thonis en 

Clasgen Sweers als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een pond 
Vlaams en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

468 RAK  87 FOLIO:        226v DATUM:         03-03-1631 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aertz, Seger Wdn. van Seijne Henricksz Vader 
  Aertz, Hermen Voogd  
  Aertz, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geertgen en Janneke 

Segers als moeders erfdeel en dat van haar halfzuster Aeltgen Stevens, te 
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ500 c.g., een bed met toebehoren en 
nog ƒ575 c.g. vanwege de halfzuster en belooft hen goed te verzorgen en te 
doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. Hij heeft het vruchtgebruik en het andere bedrag wordt belegd ten 
behoeve van de kinderen. 
NB. in de kantlijn: op 12-05-1641 melden Peter Jacobs en zijn vrouw 
Geertgen Segers hun deel te hebben ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

469 RAK  87 FOLIO:        227 DATUM:         05-06-1632 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Harms, Swaentken Comparante  
  Meinertsz, Gerrit Echtgenoot  
  Willemsz, Harmen Vader  
  Dirricks, Geesken Moeder  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar ouders de ƒ50 c.g. ontvangen te hebben van 
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haar grootmoeder Roelofken Jans volgens testament dd 04-11-1625, 
waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

Bladzijde 227v is blanco. 

470 RAK 87 FOLIO:        228 DATUM:         25-09-1628 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentz, Toenisgen Wed. van Clas Arentz Moeder 
  Arentz, Arent Voogd  
  Sijmonsz, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Jannigen Clas als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een pond Vlaams 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 
   

 

 

471 RAK  87 FOLIO:        228 DATUM:         18-05-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Frericksen, Taert Volmachtgever  
  Backer, Gerrit Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Gerrit Backer om, in der minne of 

gerechtelijk, twintig rijksdaalders te vorderen van kapitein Enno Ferens of 
een van de andere officieren vanwege het transport per schip van Hamburg 
tot hier van veertien soldaten en daarbij al het nodige te doen, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

472 RAK  87 FOLIO:        228v DATUM:         16-07-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wesselsen, Toenis Jansen Schuldenaar En echtgenote 
  Wesselsen, Hermen Schuldeiser Echtpaar 
  Wessels, Juttken Schuldeiseres  
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 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hermen Wesselsen en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ100 g.g. tegen 5 procent en belooft dit terug te 
betalen over drie jaar, mits schuldeiser de aflossing een vierendeel jaars 
van tevoren aankondigt, waarvoor hij als onderpand stelt al zijn goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

473 RAK  87 FOLIO:        229 DATUM:         07-09-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tijtes, Tacke Volmachtgever Paardenverkoper 
  Sael, mr Jan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Jan Sael om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen tegen Dubbelt Swiersen, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

474 RAK  87 FOLIO:        229 DATUM:         27-11-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thomas, mr Schuldenaar Hoefsmid van 

1
) 

  Sijmon, mr Schuldeiser Pompenmaker 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan mr Sijmon, pompenmaker, wegens 

achterstallige huishuur over dit jaar een bedrag van ƒ20 g.g. en belooft dit te 
betalen met Pasen 1630, mits de huur van nu tot Pasen onder dit bedrag 
valt.  

   
 bijzonderheden 

1
) de Pompeij Compagnie 

   

 

 

475 RAK  87 FOLIO:        229v DATUM:         24-02-1630 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evertsen, Talcke Wdn. van Jutte Lubberts Vader 
  Jansen, Uldrich Voogd  
  Hendricksen, Aert Voogd  
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 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Hilleken Talckx als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ13 c.g. en belooft haar te 
verzorgen en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

476 RAK  87 FOLIO:        230 DATUM:         10-04-1630 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Henricks, Tijmen Comparant Kerkmeester van het 

1
) 

  Averenck, jfr Catrijna v. Schuldenares  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van jfr Catrijna van Averenck de 

jaarlijkse rente van 22 stuivers voor het Gasthuis, gevestigd op haar huis, 
waarvoor hij haar bedankt, met belofte van vrijwaring, hoewel de rentebrief 
niet te vinden is. 

   
  bijzonderheden 

1
) Geertruiden Gasthuis 

   

 

 

477 RAK  87 FOLIO:        230v DATUM:         20-05-1630 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Broederstraat 
   
 comparanten Jans, Trijntien Wed. van Hendrick Jansen Moeder 
  Worst, Willem Jacobsen Voogd  
  Roloffsen, Aront Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan, Jacob, Evert, 

Annigien en Aeltien Hendrix als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 
samen een bedrag van ƒ2200 c.g., waarvan Annigien ƒ600 en de anderen 
ieder ƒ400 c.g. zullen ontvangen, alles te versterven van het ene kind op het 
anderen, de dochters nog een bed met toebehoren 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. Hij heeft het 
vruchtgebruik en stelt als onderpand zijn nog bezwaarde huis en een 
obligatie van ƒ400 c.g. op naam van kapitein Hendrick van Ittersum en zijn 
andere goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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478 RAK  87 FOLIO:        231v DATUM:         26-07-1630 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Trientien Schuldenares Wed. Hendrick Gerrijts 

1
) 

  Hendricksen, Hendrick Schuldeiser Kuiper 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Hendrick Hendricksen een bedrag 

van ƒ50 c.g., durante iudicio.  
   
 bijzonderheden 

1
) kuiper 

   

 

 

479 RAK  87 FOLIO:        231v DATUM:         17-08-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijgers, Tijde Volmachtgever  
  Hendricksen, Hendrick  Gevolmachtigde Kuiper Meppel 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Hendrick Hendricksen om, in der 

minne of gerechtelijk, zijn uitstaande schulden te innen in Meppel en daarbij 
al het nodige te doen in de geest van comparant, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

480 RAK  87 FOLIO:         232 DATUM:         11-09-1630 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Toenisen, Toenis Schuldenaar  
  Jansen, Leur Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Leur Jansen een bedrag van ƒ120 

c.g. wegens ontvangen wol en belooft dit te betalen in de tijd van anderhalf 
jaar, ieder half jaar met ƒ40 c.g., gerekend vanaf 31-08-1630, totdat alles 
betaald is, waarvoor hij zijn persoon en goederen als onderpand stelt.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

481 RAK  87 FOLIO:        232 DATUM:         11-09-1630 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricks, Toenis Schuldenaar  
  Sweertsen, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Sweertsen een bedrag van ƒ54-

6 c.g. wegens ontvangen hout en belooft met Pasen ƒ10 c.g. te betalen en 
daarna ƒ1 c.g. per week, waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

482 RAK  87 FOLIO:       232v DATUM:         15-10-1630 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Kalverhekkenweg, tussen de Groenestraat en Lucas Touwslager 
   
 comparanten Henricks, Trijntken Comparante Wed. Fransch Wichersen 
  Hoff, J. Momber  
  Everts, Geesken Schuldenares Wed. Claes Roeloffsen 
     
 samenvatting Comparante verklaart van Geesken Everts ontvangen te hebben, vanwege 

comparantes broer, Albert Henricks, de jaarlijkse ƒ6 g.g. en de hoofdsom 
daarvan, gevestigd op het huis, strekkend van de straat tot achteraan Dirrick 
Frericks erf, dat comparantes broer door boedelscheiding van wijlen 
Guertken Jacobs, verkregen heeft, waarvoor zij haar bedankt, hoewel de 
rentebrief onvindbaar is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

483 RAK  87 FOLIO:        233 DATUM:         13-11-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bonte, Thomas de Volmachtgever Koopman alhier 
  Roochuijs, Fuicke  Gevolmachtigde Notaris Leeuwarden 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Fuicke Roochuijs om, in der minne 

of gerechtelijk, voor de heren van de krijgsraad te Leeuwarden het geld te 
vorderen dat comparant tegoed heeft van enige ruiters, waarbij hij het 
noodzakelijke moet doen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
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484 RAK  87 FOLIO:        233v DATUM:         10-03-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bonte, Thomas de Volmachtgever  
  Jacobs, Hendrick Volmachtgever  
  Calandries, Juliaen Gevolmachtigde Koopman Londen 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Juliaen Calandries om namens 

hen te innen van luitenant Johan Chard een bedrag van ƒ162-14 c.g. voor 
kleding en contant geld ten behoeve van Thomas de Bont, waarvan de 
obligatie berust onder kapitein Johan Seton en voor Hendrick Jacobs een 
bedrag van ƒ93-6 c.g., ook van de luitenant, waarvan de obligatie eveneens 
bij de kapitein berust; gevolmachtigde zal schadeloos gesteld worden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

485 RAK  87 FOLIO:        234 DATUM:         30-09-1628 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Frericksz, Willem Borg  
  Arentz, Sijbrant Schuldenaar  
  Memelich, Johan Jansz v. Schuldeiser  
     
 samenvatting Op verzoek van Johan Jansz van Memelich, stelt comparant zich borg voor 

Sijbrant Arentz voor het geld dat deze hem schuldig is en waarvan de 
obligatie niet aanwezig was zodat deze niet gecasseerd kon worden; hij 
staat borg voor de eventuele aanspraken.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

486 RAK  87 FOLIO:         234 DATUM:         05-11-1628 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Groenestraat 
   
 comparanten Jansen, Willem Wdn. van Geertken Jans Vader 
  Tellevoort, Willem Jansen Voogd  
  Sweertsen, Francke Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Geert Willemsen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ150 g.g. en de opbrengst van de 
kleren, door de voogden belegd 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. Hij heeft het vruchtgebruik en stelt als 
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onderpand zijn huis en overige goederen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

487 RAK  87 FOLIO:        234v DATUM:         03-02-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Averenck, jfr Judith Comparante Wed. Middachten 
  Goetman, Lucas Gevolmachtigde IUL 
  Fabius, Christopher Gevolmachtigde Procureur Deventer 
     
 samenvatting Burgemeesters, Schepenen en Raad van Kampen, als curatoren over de 

minderjarige kinderen, jkr Jurrien en jfr Henrica van Middachten, van jfr 
Judith van Averenck, weduwe Middachten, verklaren dat zij een volmacht 
hebben verstrekt aan Lucas Goetman en Christopher Fabius om sub 
beneficio inventarij de erfenis te aanvaarden van jfr Johanna van 
Middachten, in leven zuster van de kinderen en daarbij rekening te houden 
met de schulden en het fideicommissum en verder al het nodige te doen, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

488 RAK  87 FOLIO:         235v DATUM:         17-04-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritsen, Wichger Volmachtgever  
  Cornelis, Aeltken Echtgenote  
  Jansen, Bartelt Voogd  
  Cornelis, Simon Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten en de voogd over de kinderen van Barthe Cornelis, 

verstrekken een volmacht aan Simon Cornelis om van de bewindhebbers  
van de Oostindische Compagnie te Amsterdam de gage en de goederen te 
vorderen van Jan Cornelissen, overleden in Oost-Indië en daarbij al het 
nodige te doen zoals comparanten zelf gedaan zouden hebben, met macht 
van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

489 RAK  87 FOLIO:        236 DATUM:         21-04-1629 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dercks, Wijcher Comparant  
  Reijnersz, Derck Comparant  
  Wilsem, Thijmen van Voogd  
  Scherf, Peter Woltersz Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat de voogden over de kinderen van Jan Meijnertz 

hen de legaten ad honderd daalders betaald hebben, afkomstig van hun 
tantes volgens testamenten dd 1617 en 1620, met negen daalders rente, 
waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

490 RAK  87 FOLIO:        236 DATUM:         04-05-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Smalschip 
   
 comparanten Hendricks, Willem Schuldenaar Echtpaar 
  Wijchers, Geertgen Schuldenares  
  Pijler, Henrick  Schuldeiser Echtpaar - Harderwijk 
  Jansz, Anneken Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Henrick Pijler en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ1800 c.g. wegens een gekocht smalschip met 
toebehoren en beloven dit te betalen in termijnen, te weten ƒ400 c.g. bij 
aanvaarding, in mei 1630 ƒ250 c.g. en zo verder totdat alles betaald is, 
waarvoor het smalschip met toebehoren onderpand is. 
NB. in de kantlijn: op 16-06-1631 meldt de zaakwaarnemer van schuldeiser 
dat schuldenaar de aanbetaling en de termijnen van 1630/31 heeft betaald; 
op 11-07-1633 wordt gemeld dat de termijnen van 1632/33 zijn betaald; op 
25-07-1636 meldt Gerrit Hendricksz als erfgenaam van zijn vader dat alles is 
betaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

491 RAK  87 FOLIO:        236v DATUM:         29-07-1629 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Vrouken Comparante Echtg. Ariaen Josue 
  Breda, Johan van Momber  
  Hendrixen, Jan Schuldenaar Sleper op 1)  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat Jan Hendrixen haar de ƒ27-15 c.g. heeft betaald 

voor het paard gekocht van kapitein Tomas, die aan haar ook geld schuldig 
is en dat dit bedrag in mindering van zijn schuld zal worden gebracht, 
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hoewel de schuldbrief niet bij de hand is. 
   
 bijzonderheden 

1
) de Kalverhekkenweg 

   

 

 

492 RAK  87 FOLIO:        237 DATUM:         05-09-1629 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Frericks, Willem Volmachtgever  
  Dirricks, Henrickien Echtgenote Gevolmachtigde 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken in Weesel waar te nemen, uitstaande schulden te 
innen, goederen te beheren en te verkopen en daarbij alle formaliteiten te 
verrichten, met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

493 RAK  87 FOLIO:        237v DATUM:         08-09-1629 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reijners, Willem Comparant  
  Jans, Greete Echtgenote  
  Eernst, Willem Comparant Wdn. Egbertien Jans  
  Dircxsen, Willem Voogd  
  Jansen, Bartolt Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de gewezen voogden over hun echtgenotes de 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

494 RAK  87 FOLIO:        238 DATUM:         04-12-1629 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentz, Thijs Schuldenaar Echtpaar 
  Petersz, Griete Schuldenares  
  Rixen, Huigo Schuldeiser  
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 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Huigo Rixen een bedrag van 
ƒ110 c.g. en beloven dit jaarlijks te betalen met Michael met een vijfde deel 
te beginnen in 1630, waarvoor zij ten onderpand stellen hun persoon en 
goederen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

495 RAK  87 FOLIO:        238 DATUM:         05-01-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stephani, dr Wilhelmus Volmachtgever Predikant alhier 
  Duijssel, Gottefredus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant, als voogd over de kinderen van wijlen Peter van Meeren en jfr 

Anna Backhoven, verstrekt een volmacht aan Gottefredus Duijssel om, in 
der minne of gerechtelijk, zijn zaken betreffende de pleegkinderen waar te 
nemen in Keulen en Düsseldorf en het geld uit de schrien in Keulen ten 
behoeve van de kinderen opgenomen, te ontvangen en weer te beleggen en 
daarbij alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

496 RAK  87 FOLIO:         239 DATUM:        05-01-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Stephani, dr Wilhelmus Volmachtgever Predikant alhier 
  Portman, Johannes Gevolmachtigde IUDr - Düsseldorf 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Portman om, in der minne 

of gerechtelijk, de erfenis en goederen van zijn ouders te vorderen die zich 
bij zijn stiefmoeder, Elisabeth van Pollum en zijn zwager Daniel Moren 
bevinden en daarbij alle formaliteiten te vervullen, met macht van 
substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

497 RAK  87 FOLIO:        239v DATUM:         05-01-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis genaamd zu Paradijs 
  Keulen  
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 comparanten Stephani, Wilhelmus Volmachtgever Predikant alhier 
  Duijssel, Gottefredus Gevolmachtigde IUDr 
  Portman, Johannes Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Gottefredus Duijssel en Johannes 

Portman om, in der minne of gerechtelijk, toe te zien op de uitvoering van 
bepaalde gerechtelijke uitspraken tegen zijn zwager Daniel Moren 
betreffende zijn aandeel in behuizingen in Keulen en Düsseldorf en zijn 
uitstaande schulden daar te innen en verder alle benodigde formaliteiten te 
vervullen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden n.v.t. 
   

 

 

498 RAK  87 FOLIO:        240v DATUM:         04-02-1630 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Segerts, Wessel Comparant  
  Peters, Bartolt Voogd  
  Hendrix, Lubbert Voogd  
     
 samenvatting Comparant, zoon van Segert Toenijs en Jannigien Meijnerts, verklaart van 

zijn oom en tante Wijger Alberts en Driesien Toenijs zegelbrieven, 
obligaties, gerechtelijke bekentenissen en beëindigingen momberschap 
ontvangen te hebben, die door het overlijden van zijn gewezen voogden 
door Lucas Hermssen Backer, Bovenpoorte, bewaard zijn, waarvoor hij hen 
bedankt met belofte van vrijwaring.     

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

499 RAK  87 FOLIO:         241 DATUM:         03-03-1630 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Willem Schuldenaar  
  Willemsen, Jan Schuldeiser In de Eckelboom 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Willemsen in de Eckelboom 

een bedrag van ƒ130 c.g. wegens een geleverd paard en belooft dit te 
betalen op 4 april van dit jaar. 

   
 bijzonderheden Geen 
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500 RAK  87 FOLIO:        241 DATUM:         06-03-1630 

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentz, Warner  Comparant  
  Henricksz, Marrigen Echtgenote  
  Joosten, Maijken Comparante Wed. Jan ter Helle 
  Hoochstraten, Henrick v . Momber  
     
 samenvatting Comparanten verklaren met elkaar overeengekomen te zijn over de 

verzorging van hun vader / schoonvader Henrick ter Helle, dat comparant 
zijn schoonvader zal verzorgen voor een jaarlijkse bijdrage van ƒ140 c.g. en 
na zijn overlijden de nalatenschap zal ontvangen, waarvan een inventaris zal 
worden  gemaakt en waarvan ook nog enige schulden moeten worden 
betaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

501 RAK  87 FOLIO:        241v DATUM:        23-05-1630  

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Welbe Comparante  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Jansz, Johan Vader  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat haar vader haar het geld heeft betaald afkomstig 

van haar moeder, waarvoor zij hem bedankt met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

502 RAK  87 FOLIO:        242 DATUM:         09-06-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Naehuijs 
   
 comparanten Holtman, Willem Classen Volmachtgever Echtpaar 
  Jansen, Stijntgen Volmachtgeefster  
  Holtman, Henrick Gevolmachtigde Broer 
  Busschen, Jacob ten Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Henrick Holtman en Jacob ten 

Busschen om namens hen te verschijnen voor het gerecht van Naehuijs en 
daar de kooppenningen te ontvangen van Berent Lentinck van de helft van 
een huis aldaar, gekocht door diens vader en alle formaliteiten te vervullen, 
met macht van substitutie.   



179 

 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

503 RAK 87 FOLIO:        242v DATUM:         06-10-1630 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Woltersz, Wolter Schuldenaar Molenaar 
  Egbertz, Lubbe Schuldeiseres Wed. Egbert Joachimsz 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Lubbe Egbertz een bedrag van 

ƒ100 c.g. en belooft dit te betalen op a.s. Vastenavond, waarvoor hij zijn 
persoon en goederen als onderpand stelt.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

504 RAK  87 FOLIO:         243 DATUM:          06-10-1630 

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

gerechtelijk, zijn zaken voor het stads- en landgerecht waar te nemen en 
daarbij al het noodzakelijke te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

  

 

505 RAK  87 FOLIO:         243 DATUM:          02-11-1630 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sasse, Engele Volmachtgever  
  Sibrandi, Ivonem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ivonem Sibrandi om zijn zaken voor 

het stads- en landgerecht waar te nemen. 
   
 bijzonderheden Geen 
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506 RAK  87 FOLIO:         243v DATUM:          18-12-1630 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lepherz, Willem Comparant  
  Spierinck, Henrick Gerritz Schoonvader  
     
 samenvatting Omdat comparant met zijn schoonvader niet tot overeenstemming is 

kunnen komen over een bepaalde kwestie, ondanks de tussenkomst van 
de heren commissarissen Albart Hoff, Marten Albartz en Evert van der 
Kuerbeeke, verklaart hij dat zijn aanspraken moeten wachten totdat er 
nieuwe Schepenen gekozen zijn en dat hij dan zonder enige uitvluchten 
zijn zaak opnieuw zal bespreken.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

507 RAK  87 FOLIO:         243v DATUM:        07-01-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wissinck, Wolter Jansen Volmachtgever  
  Goer, Berent van Gevolmachtigde Gerechtsdienaar 

1
) 

     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Berend van Goer om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor het gerecht van Elburg en het 
drostengerecht van Doornspijk, zijn uitstaande schulden te innen; hij geeft 
hem de macht van procurator ad lites, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden 

1
) Elburg 

   

 

 

508 RAK  87 FOLIO:         244 DATUM:         03-02-1631 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed Hof en bleek 
  IJsselmuiden 
   
 comparanten Evertsen, Willem Comparant  
  Berents, Jan Comparant  
  Benir, Henrick Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten hebben gerechtelijk beloofd aan Henrick Benir op de a.s. 

verschijndag de hoofdsom te betalen van ƒ500 g.g. met de verlopen rente, 
conform obligatie dd 04-12-1620, waarvoor hun goederen onderpand zijn, in 
het bijzonder hun hof en bleek aan de overkant van de IJssel   

   
 bijzonderheden Geen 
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509 RAK  87 FOLIO:         244v DATUM:         25-02-1631 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sturck, Wolter Reuvertsen Volmachtgever  
  Gelder, Jacob van Gevolmachtigde Procurator Zwolle 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jacob van Gelder om, in der minne 

of gerechtelijk, zijn uitstaande schulden in Zwolle te innen en daarbij te 
handelen zoals comparant zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
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