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1 RAK  88 FOLIO:       1 DATUM:        15-04-1631 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bruin, Anthoni du Wdn. van Cathalina Beijer Vader 
  Arentz, Jacob Voogd  
  Martini, Pasqui Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Cathalina Anthoni als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2 RAK  88 FOLIO:       1 DATUM:       18-04-1631 

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

te nemen voor het stads- en land gerecht. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

3 RAK  88 FOLIO:      1v DATUM:       28-04-1631 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Aeltgen Gevolmachtigde  
  Petersz, Henrick Volmachtgever  
  Hoochstraeten, Henrick v. Momber  
  Henricksz, Johan Oom Stalmeester 
     
 samenvatting Namens haar volmachtgever en de voogd over Lambertgen Petersz, dd 24-

04-1631, verklaart comparante van haar oom Johan Henricksz ontvangen te 
hebben de zegels en brieven die hij als voogd voor haar beheerd heeft, 
waarvoor zij hem bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

4 RAK   88 FOLIO:       1v DATUM:        02-05-1631 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Smitt, Anne Marrie Volmachtgeefster  
  Hoff, J. Momber  
  Dittmaer, Coert Gevolmachtigde Echtgenoot 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot Coert Dittmaer, bij 

wie zij een dochter heeft, om, in der minne of gerechtelijk, haar zaken waar te 
nemen in Landouwe, graafschap Waldeck, verder om het geld en de erfenis 
te ontvangen van haar ouders die onder graaf Christiaen of haar voogden 
berusten en daarbij te handelen zoals comparante gedaan zou hebben, 
indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

5 RAK  88 FOLIO:      2v DATUM:        14-05-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schenckel, Albart Volmachtgever Koopman Amsterdam 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om zijn zaken waar te 

nemen in Kampen voor het scholtengerecht, tegen wie dan ook, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

6 RAK  88 FOLIO:       2v DATUM:        14-06-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Boecop, jfr Arnolda toe Volmachtgeefster Wed. jkr J. v. Middachten 
  Breda, J. van Momber  
  Aertssen, Rijck Gevolmachtigde Epe  -  meier 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar meier uit Epe, Rijck Aertssen, 

om, in der minne of gerechtelijk, te verschijnen voor de Drost van de Veluwe 
inzake een conflict over een akker land, door de meier bebouwd en door 
Jacob Hendrix aan zich getrokken zonder enige verdere mededeling, om alles 
te doen met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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7 RAK  88 FOLIO:       3 DATUM:       26-06-1631 

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

nemen voor het stads- en  landgerecht van Kampen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

8 RAK  88 FOLIO:       3 DATUM:        04-07-1631 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Burgwal, tussen Jan Egberts Eckelboom en Arent Berents 
   
 comparanten Sain, Anthoni de Comparant Bestuurder der Armen 
  Steenberch, Jacob Roelofsen Comparant Idem 
  Dirricks, Eijbert Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparanten verklaren, in hun kwaliteit van bestuurder, van Eijbert Dirricks 

ontvangen te hebben ten behoeve van de Armen een rente van ƒ2 g.g., 
gevestigd op een huis, strekkend van de Burgel tot achter Henrick Everts erf, 
waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring, hoewel de rentebrief 
niet beschikbaar is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

9 RAK  88 FOLIO:       4 DATUM:       11-07-1631 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pouwels, Aeltgen Comparante Echtg. Fransch Pouwels 
  Alphers, Claes Weduwnaar  
     
 samenvatting Comparante, erfgename van Sijbrich Claesz, overleden te Genemuiden en 

echtgenote van Claes Alphers, verklaart aan hem gecedeerd te hebben al haar 
rechten en gerechtigheden op de erfenis van Sijbrich Claesz.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

10 RAK  88 FOLIO:       4v DATUM:       14-07-1631 

 onderwerp Verklaring 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cruel, Adam Comparant Kerkmeester van 

1
) 

  Willems, Fenneken Erfgename Wed. Jacob Goesens 
     
 samenvatting Comparant, in genoemde kwaliteit, verklaart van de weduwe van Jacob 

Goesens ontvangen te hebben ƒ50 g.g. voor haar schoonmoeder, Geesgen 
Harms die in het gasthuis verzorgd wordt, wat per testament was geregeld. Hij 
bedankt haar met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden 

1
) het H. Geesten Gasthuis 

   
 

 

11 RAK  88 FOLIO:       5 DATUM:       21-07-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Hof genaamd Erpinck Scholt   
   
 comparanten Daelmans, Anneken Volmachtgeefster Weduwe van ? 
  Richerts, Jurgen Laurens Momber Zoon 
  Franssen, Berent Volmachtgever Zwager 
  Janssen, Berent Idem Id. 
  Alberts, Albert Idem Id. 
  Moll, Johan Gevolmachtigde Wesel 
  Doijssen, Berent   Gevolmachtigde Idem 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Johan Moll en Berent Doijssen 

om namens hen, ten behoeve van de eigendommen van Sander van Sant, 
Tobias Peters en Barent van Santhen, gerechtelijk te transporteren het zesde 
deel van een hof, dat tot nu toe toebehoorde aan de dochter van Hendrick 
Daelmans, broer van volmachtgeefster en daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

12 RAK  88 FOLIO:        5v DATUM:        23-07-1631 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thonisz, Arent Comparant  
  Thonisz, Gerrigen Begunstigde Zuster 
     
 samenvatting Comparant verklaart overgedragen te hebben aan zijn zuster Gerrigen 

Thonisz om haar schuld te betalen een bedrag van ƒ97 c.g., dat hem toekomt 
van Berent Thonisz, rademaker, wegens een lening, dat zij nu van hem kan 
opeisen.  

   
 bijzonderheden Geen 
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13 RAK  88 FOLIO:        5v DATUM:        01-08-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Scheltema, jfr Anna van Volmachtgeefster  
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Silverda, Sirico Gevolmachtigde Advocaat aan 

1
) 

     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Sirico Silverda om voor dr Cornelis 

Kinnema, raad ordinaris, als eiseres in haar zaak tegen Rienck Saekles, 
vaandrig onder de hopman Hessel van Aijlva, op te treden, hem haar 
administratie te ontzeggen en daarbij al het nodige te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) het hof van Friesland 

   

 

 

14 RAK  88 FOLIO:        6 DATUM:        06-08-1631 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t.  
   
 comparanten Tijmensz, Albart Comparant  
  Petersz, Lambert Schuldeiser  
  Gijses, Jan Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart gerechtelijk te hebben gecedeerd aan Lambert Petersz 

ter voldoening en in mindering van ƒ200 c.g. achterstallige scheepstermijnen 
dd 1630 en ’31, al zodanige penningen en scheepsvrachten als hem uit vorige 
arbeid nog toekomen, zodat ook de borgstelling kan vervallen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

15 RAK  88 FOLIO:       6v DATUM:        15-08-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sweerts, Albert Volmachtgever  
  Lencker, Joannes Gevolmachtigde Secretaris Vollenhove 
     
 samenvatting Comparant verklaart een volmacht te geven aan Joannes Lencker om, in der 

minne of gerechtelijk, van Gerrit Lamberts, mandenmaker uit Blokzijl, te 
vorderen een bedrag van ƒ34-1 c.g. dat deze hem nog schuldig is en daarbij te 
handelen zoals comparant gedaan zou hebben, indien tegenwoordig, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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16 RAK  88 FOLIO:       7 DATUM:        00-08-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Molen de Eeker Molen   
  Oldebroek 
   
 comparanten Bocop, Arent tho Volmachtgever  
  Wolffs, Rijckman   Gevolmachtigde IUL 
  Aertzen, Egbert Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, mede caverende voor zijn nicht jfr Arnolda tho Bocop, weduwe 

van jkr Jurrien van Middachten, verstrekt een volmacht aan Rijckman Wolffs 
en Egbert Aertzen om, in der minne of gerechtelijk, van Cornelis en Machtelt 
Thijszen uit het ambt van Oldebroek, die zich borg gesteld hadden volgens de 
huurcedule, de pacht van de rogge te vorderen van hun molen in Oldenbroek 
over de jaren 1627,’28 en ’29 die zij nog schuldig zijn aan molenaar Jacob 
Henricksz, daarbij te handelen zoals comparant zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

17 RAK  88 FOLIO:       7v DATUM:       30-08-1631 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat  
   
 comparanten Haersolte, Arent van Schuldenaar  
  Bonte, Thomas de Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Thomas de Bonte een bedrag van 

ƒ300 c.g. en belooft dit te betalen met 6 procent rente heden over een jaar, 
waarvoor hij zijn huis als onderpand stelt. 
NB. in de kantlijn: op 05-02-1633 meldt schuldeiser te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

18 RAK  88 FOLIO:      8 DATUM:       16-10-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Aeltgen Volmachtgeefster  
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Tisen, Johan     Gevolmachtigde Organist Steenwijk 
     
 samenvatting Comparante, dochter van wijlen Henrick Thomasz, verstrekt een volmacht aan 

Johan Tises om, in der minne of gerechtelijk, van Johan Helprichs de halve 
mud rogge te eisen die haar toekomt uit een boedelscheiding en ƒ100 g.g. 
volgens een obligatie, die in haar bezit is met de verlopen rente en verder 
alles te doen wat nodig is, met macht van substitutie. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

19 RAK  88 FOLIO:       8v DATUM:        04-11-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Hel, Albart  ter  Volmachtgever  
  Wolffs, Rijckman Curator IUL 
  Meijne, Susanna de Volmachtgeefster  
  Meijne, Ammerentia de Volmachtgeefster  
  Meijne, Johan Dimmer de Gevolmachtigde Broer 
     
 samenvatting Comparanten en de curator over de kinderen van Jacques de Meijne, Joris en 

Abraham, verstrekken een volmacht aan Johan Dimmer de Meijne om, in der 
minne of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen betreffende het sterfhuis van 
hun vader Jacques de Meijne, uitstaande schulden en renten te innen, de 
boedel te verdelen en verder al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

20 RAK  88 FOLIO:       9  DATUM:        11-11-1631 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Hendrixen, mr Andries Wdn. van Barber Focke Vader 
  Hendrix, Rutger Voogd  
  Janssen, Coop Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Marij, Willem, Lijsabet, 

Anna, Hendrick, Ariaen en Eefie als moeders erfdeel te hebben gereserveerd 
de helft van zijn woonhuis en de lijfstoebehoren, 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.  
NB. in de kantlijn: op 09-04-1632 meldt de vader met echtgenote Lubbeken 
Claesz dat de voogden ƒ125 g.g. van de kleren aan hem hebben 
overgedragen, waarvoor hij als onderpand stelt de helft van zijn huis en zijn  
andere goederen; op 20-07-1635 melden vader en echtgenote van de voogden 
nog ƒ25 c.g. te hebben ontvangen, die zij zullen verrenten met ƒ1-10 c.g. per 
jaar, waarvoor hun goederen en de overwaarde van hun huis als onderpand 
worden gesteld. 

   
 bijzonderheden Geen 
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21 RAK  88 FOLIO:       9v DATUM:       12-11-1631 

 onderwerp Renunciatie van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arontsen, Evert Gerrijt Comparant Metselaar 
  Arontsen, Gerrijt Vader  
     
 samenvatting Comparant verklaart af te zien van de erfenis van zijn vader Gerrijt Arontsen 

en van zijn legitieme portie, ten behoeve van diens tegenwoordige huisvrouw 
Mergien Cornelijs. De vader van comparant verklaart af te zien van de 
nalatenschap van genoemde zoon en de legitieme portie, ten behoeve van zijn 
schoondochter Anna Jans, als zij haar man overleeft. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

22 RAK  88 FOLIO:      10 DATUM:        24-11-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Witten, Arnold Volmachtgever  
  Vlaszman, Lambert Gerritsz Gevolmachtigde Elburg 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Lambert Gerritsz Vlaszman om, in der 

minne of gerechtelijk, comparants uitstaande schulden en renten te innen in 
de provincie Gelderland en daarbij al het nodige te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

23 RAK  88 FOLIO:       10v DATUM:       23-02-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sloot, Arent Volmachtgever Raadslid 
  Goltbeecke, Jacobus Gevolmachtigde Vollenhove 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jacobus Goltbeecke om een 

gerechtelijke inleiding te doen in het sterfhuis van Lijsabeth van Blommendal, 
in leven echtgenote van zijn broer jkr Conraet Sloot aldaar en dit mede te 
delen aan luitenant Taecke Sijckma, echtgenoot van jfr Rija Entis, in 
garnizoen te Groningen en de andere betrokkenen; verder zijn zaken waar te 
nemen, zowel binnen als buiten rechten, zoals comparant zelf gedaan zou 
hebben, indien aanwezig.  

   
 bijzonderheden Geen 
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24 RAK  88 FOLIO:       11 DATUM:       09-03-1632 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Engbertsz, Arent Schuldenaar  
  Dercks, Gerritgen Schuldeiseres Wed. Aert Bartholts 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerritgen Dercks een bedrag van 

ƒ100 g.g. tegen 5½ procent rente en belooft te betalen in vier termijnen van 
ƒ25, waarvoor hij als onderpand stelt zijn persoon en goederen. 
NB. in de kantlijn: op 22-10-1632 meldt Melis Petersz, namens zijn tante 
Gerritgen Dercks, de eerste termijn met rente te hebben ontvangen; op 19-06-
1638 heeft schuldenaar alles betaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   
 

 

25 RAK  88 FOLIO:       11v DATUM:       26-03-1632 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jochems, Albert Wdn. van Merrigen Hendricks Vader 
  Engberts, Joannes Voogd  
  Jochems, Claes Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Annegen, Jochem, 

Mechtelt en Mette Jochems als moeders erfdeel te hebben gereserveerd 
samen ƒ25 c.g. en de opbrengst van haar kleren, kleinodiën en lijfstoebehoren 
en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat 
een goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

26 RAK  88 FOLIO:       12 DATUM:       23-04-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Witten, jkr Arent Volmachtgever  
  Witten, Gerhardt Gevolmachtigde Brgm. Harderwijk 
     
 samenvatting Comparant verklaart een volmacht te geven aan zijn broer Gerhardt Witten 

om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen als erfgenaam van  
zijn zuster Susanna Witten, weduwe Keppels, op de Veluwe of elders en 
vooral die tegen Wolter Snell en geeft hem de macht van procurator ad lites 
om alles te doen wat nodig is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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27 RAK  88 FOLIO:       12v DATUM:       25-05-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, tussen Louwe Jansen en Oloff Magnus 
   
 comparanten Simons, Anneken Volmachtgeefster Wed. Arent Brant 
  Hoff, J. Momber  
  Arsenius, Gerhardus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Gerhardus Arsenius om gerechtelijk 

te transporteren aan Louwe Jansen een huis op de Oudestraat, strekkend van 
de straat tot achteraan het erf van Louwe Jansen en haar andere vaste 
goederen in Kampen en daarbuiten te verkopen en daarbij alle formaliteiten te 
vervullen die nodig zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

28 RAK  88 FOLIO:       13 DATUM:       13-06-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Sloot, Arent Volmachtgever Raadslid 
  Linden, jfr Clementia van Echtgenote  
  Wolffs, Rijckman Gevolmachtigde IUL 
  Goltbeeck, Jacobus Gevolmachtigde Advocaat 
     
 samenvatting Comparant verklaart, mede namens zijn kinderen Johan en Florentina Sloots, 

een volmacht te verstrekken aan Rijckman Wolffs en Jacobus Goltbeeck om 
voor de magistraat van Vollenhove zijn aanspraken te institueren op het 
sterfhuis van het echtpaar jkr Coenraedt Sloot en jfr Elisabeth van 
Bloemendael, tegen de inleiding van jfr Margreta Sloot op het sterfhuis, van 
Taco van Aisema(?) en jfr Ria Entes en van jfr Emmerentia Entes die al eerder 
zijn gedaan en verder al het nodige te doen met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

29 RAK  88 FOLIO:       14v DATUM:        23-06-1632 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed Boeier 
   
 comparanten Welmers, Annegen Comparante Echtg. Jelis Willemsz Leuse 
  Hoff, J. Momber  
  Eeckelboom, Jan Jansen Koper  
     
 samenvatting Tijdens de afwezigheid van haar echtgenoot, heeft comparante 

getransporteerd aan Jan Jansen Eeckelboom een assurantiebrief dd 22-06-
1632 ad ƒ800 c.g. gepasseerd tussen haar echtgenoot en Jacob Godde uit 
Amsterdam, als onderpand voor zijn boeierschip, hopende dat zijn reis naar 
Jever goed mag verlopen.  
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

30 RAK  88 FOLIO:       15 DATUM:       07-07-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nessinck, Arent Roeloffsen Volmachtgever  
  Pinaker, Cornelius Gevolmachtigde IUDr 
  Jansen, Claes Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Cornelius Pinaker en Claes Jansen 

om, in der minne of gerechtelijk, in Overijssel en Drenthe zijn zaken waar te 
nemen en geeft hen de macht om daarbij al het nodige te doen, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

31 RAK  88 FOLIO:       15v DATUM:       10-08-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Ulenbroeck, jfr Anna van  Volmachtgeefster  
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Wijnbergen, Evert van Gevolmachtigde  
  Wijnbergen, Wijchman van Gevolmachtigde  
  Snel, Wolter Gevolmachtigde Procureur Vaassen. 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan drie personen om, in der minne of 

gerechtelijk, haar zaken waar te nemen op de Veluwe en in Overijssel en 
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

32 RAK  88 FOLIO:       16 DATUM:        26-09-1632 

 onderwerp Lening 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen,  
   
 comparanten Berentz, Alt Schuldenaar Echtpaar 
  Hermans, Trijntgen Schuldenares  
  Sarisz, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren een jaarlijkse rente van ƒ55 c.g. gevestigd te hebben 



12 
 

op hun huis bij Johan Sarisz, vervaldatum met Michael, die zij beloven te 
betalen in twee termijnen en waarvan de aflossing een kwartaal van tevoren 
moet worden aangekondigd.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

33 RAK  88 FOLIO:        16 DATUM:         13-10-1632  

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evertsz, Aeltgen Comparante Echtg. Henrick Sijmonsz 
  Roloffsen, Arent Voogd  
  Henricks, Claes Voogd Wielenmaker 
  Henricksz, Evert Vader  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden en haar vader de goederen 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

34 RAK  88 FOLIO:       16v DATUM:        12-11-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dercksz, Albert Comparant  
  Bittersz, Jan   Comparant  
  Dercksz, Geesgen Comparante Wed. Peter Woltersz 
  Jacobsz, Jacobgen Weduwe Van Johan Dercksz 
     
 samenvatting Comparanten, mede caverende voor hun absente broeder/zwager Evert 

Dercksz uit Diepholt en de voogden over de kinderen van Derck Dercksz uit 
Genemuiden, allen erfgenamen van Johan Dercksz, verklaren dat Jacobgen 
Jacobsz, diens weduwe, hen de erfenis heeft uitgekeerd, waarvoor zij haar 
bedanken met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

35 RAK  88 FOLIO:      16v DATUM:      21-11-1632 

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

buiten rechten, zijn zaken in Kampen waar te nemen en daarbij te handelen 
zoals comparant gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

36 RAK  88 FOLIO:       17 DATUM:       07-12-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Stukje land  
  Zalk, naast Roloff Heijmerick en de Uitvliet 
   
 comparanten Martens, Aeltgen Comparante Wed. Goert Petersz 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Jansz, Johan Koper Alias Panne Jans 
     
 samenvatting Comparante verklaart dat wijlen haar echtgenoot tijdens zijn leven heeft 

gecedeerd aan Johan Jansz, alias Panne Jan, een stukje land in Zalk, zeven 
morgen groot, gekregen uit de dijkgiftinge van Philibert de Wolffs van 
Westenrode. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

37 RAK   88 FOLIO:        17v DATUM:         20-12-1632 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritz, Altgen Wed. van Johan Frericksz Moeder 
  Jansz, Herman Voogd  
  Cornelisz, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Trijne Jansz als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft haar naaien te laten leren 
en te doen wat een  goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

38 RAK  88 FOLIO:       17v DATUM:        31-12-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Albert Comparant  
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  Wilsem, Tijmen van Voogd  
  Schott, Peter Wolters Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart, mede namens zijn broer Egbert Jansz, volmacht dd 27-

12-1632 uit Harderwijk, dat zijn gewezen voogden hen de goederen en 
erfenis van hun vader en grootmoeder hebben uitgekeerd, waarvoor zij hen 
bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

39 RAK  88 FOLIO:      18 DATUM:        05-02-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf genaamd Brinckhuijs 
  Raalte 
   
 comparanten Haersolte, jkr Arent van Volmachtgever Militair 
  Sonsbeeck, Peter Gevolmachtigde Scholtes van Wijhe 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Sonsbeeck om namens hem te 

verschijnen voor het gerecht van Raalte en daar te cederen aan Thomas de 
Bonte en echtgenote Elisabeth Egberts een bedrag van ƒ825 c.g. voor een 
jaarlijkse rente van ƒ49-10 c.g., verschijnend met Martini 1633, afkomstig van 
zijn aandeel in een erf in Raalte en daarbij alle formaliteiten te vervullen die 
nodig zijn, alles onder verband van zijn persoon en goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

40 RAK  88 FOLIO:       19 DATUM:        06-02-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, hof en land met toebehoren 
  Kampen, Steenstraat, buiten de Venepoort 
   
 comparanten Willemsz, Alert Schuldenaar Echtpaar 
  Heijmens, Aeltken Schuldenares  
  Brouwer, Jan Dominicus Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Dominicus Brouwer een 

bedrag van ƒ678 c.g., dat zij beloven te betalen met Pasen a.s. waarvoor zij 
hun huis als onderpand stellen. Hoewel zij van plan zijn die goederen te 
verkopen, heeft schuldeiser voorrang  boven Hendrick Helmichs en Otto Jans 
Brouwer.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

41 RAK  88 FOLIO:       19v DATUM:       14-02-1633 



15 
 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Ruitenburch, Arent van Volmachtgever  
  Hermansz, Roloff Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Roloff Hermansz om voor het gerecht 

te transporteren aan Wolter Seijne het achtste deel van een boterrente uit het 
erf ten Velde dat hem jaarlijks toekomt van dat erf en waarvan hij oplating 
doet ……….. 

   
 bijzonderheden Akte is niet af. 
   

 

 

42 RAK  88 FOLIO:      20 DATUM:        16-03-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Lijnden, Aleijda ter Volmachtgeefster  
  Maler, Egbert Momber Zoon 
  Tegemer, Herman     Gevolmachtigde Deventer 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Herman Tegemer om, in der minne of 

gerechtelijk, haar zaken waar te nemen in Deventer, haar uitstaande schulden 
te innen en verder te doen wat nodig is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

43 RAK  88 FOLIO:       20 DATUM:        13-04-1633 

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

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

 

 

44 RAK  88 FOLIO:        20v DATUM:      03-06-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Boecop, jkr Arent toe Volmachtgever Wdn. van jfr Anna 
1
) 

  Hendrix, Gerrijt Gevolmachtigde Apeldoorn 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Gerrijt Hendrix om, in der minne of 

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

   
 bijzonderheden 

1
) van Vorden 

   

 

 

45 RAK  88 FOLIO:        20v DATUM:        03-06-1633 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pau, Agatha  Comparante  
  Breda, Johan van Momber  
  Witten, Arent Voogd  
  Jans, Louwe Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis van 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

46 RAK  88 FOLIO:       21 DATUM:        16-05-1631 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Averman, Bartelt Comparant Echtg. Geesken Reutgers 
  Hartwick, Albert Comparant Echtg. Jacobgen Reutgers 
  Reutgers, Mechtelt Comparante Echtg. François Hus 
  Dirricks, Alert Voogd  
  Haegedorn, Dirrick M . Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogden de goederen en erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

47 RAK  88 FOLIO:       21v DATUM:        09-07-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Meppener Venen 
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 comparanten Trumpers, jfr Barbara Volmachtgeefster Wed. Albert vd Cuerbeecke 
  Cuerbeecke, Evert v.d. Momber  
  Trumpers, jfr Johanna Volmachtgeefster Wed. Hendr. vd Cuerbeecke 
  Breda, Johan van  Momber  
  Cuerbeecke, Albert v.d. Gevolmachtigde Zoon Johanna Tr. 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Albert van der Cuerbeecke, hun 

respectieve neef/zoon, om namens hen de Meppener Venen in Drenthe met de 
heer Roloff van Echten toe Echten, met wie zij het gebied gemeenschappelijk 
bezitten, te scheiden en te verdelen en zij beloven de resultaten van hun 
gevolmachtigde te accepteren.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

48 RAK  88 FOLIO:        22 DATUM:       14-09-1631 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Bovenpoorte, hoek Zwanenbrug 
   
 comparanten Bartholtz, Bartholt Schuldenaar Schoenmaker - echtpaar 
  Mathijsz, Aeltgen Schuldenares  
  Biszchop, Derck Engbertz Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Derck Engbertz Biszchop een 

bedrag van ƒ263 g.g. dat zij zullen betalen met de rente door middel van de 
koopcedule dd 09-10-1629 op naam van Jacob Willemsz en echtgenote Mense 
Berentz, kopers van hun huis, opeisbaar op vervaldatum. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

49 RAK  88 FOLIO:       22 DATUM:       13-02-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Beatrix Volmachtgeefster Wed. Berend Avercamp 
  Steenberch, Jacob R. Momber  
  Folgerts, Jan Gevolmachtigde Lakenkoper A’dam 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Jan Folgerts om namens haar een 

aandeel, groot ƒ400 c.g., te verkopen, gevestigd op de Oostindische 
Compagnie van Amsterdam en daarbij alle formaliteiten te vervullen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

50 RAK  88 FOLIO:        22v DATUM:        19-03-1632 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ippes, Berent Volmachtgever Koopman Groningen 
  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 voor het stads- en land 
gerecht en daarbij het nodige te doen, in de geest van comparant, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

51 RAK  88 FOLIO:       23 DATUM:       03-04-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Zaailanden en een half hof 
  Doornspijk, buurschap Oostendorp 
   
 comparanten Jans, Bette Volmachtgeefster  
  Breda, Johan van Momber  
  Geijsberts, Peter Gevolmachtigde Echtgenoot 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om te transporteren 

aan Tijmen Janssen Camphuijs de helft van een zaailand, tussen Clant, koper,  
Wijtges wegje en Wijntien Hogeman gelegen en de helft van een hof, waarvan 
Albert Pijckers de andere helft bezit. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

52 RAK  88 FOLIO:        23v DATUM:       05-04-1632 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Beerte Schuldenares Echtg. Geert Gerrits 

1
) 

  Hoff, J. Momber  
  Petersz, Claes Schuldeiser Korenzetter  A’dam  
  Cornelis, Jennigen Schuldeiseres Echtgenote 
     
 samenvatting Comparante verklaart, ivm de ziekte van haar echtgenoot, schuldig te zijn aan 

Claes Petersz en echtgenote een bedrag van ƒ53 c.g. wegens ontvangen  
goederen door wijlen haar mans pleegkind Arent Cornelis Schaep, op hen 
overgegaan; zij belooft dit te betalen met ƒ12 c.g. op Pinksteren a.s. en de rest 
met Pinksteren 1633, waarvoor zij al haar goederen als onderpand stelt.  

   
 bijzonderheden 

1
) touwslager 
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53 RAK  88 FOLIO:      24 DATUM:       06-04-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en where 
  Utrecht, 
   
 comparanten Blanckevoort, Willem Volmachtgever Echtg. Johanna Clant 
  Gansneb gnd. T., Otto Gevolmachtigde  
  Thomassen, Thomas Gevolmachtigde Zwolle 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ottto Gansneb gnd. Tengnagel en 

Thomas Thomassen om, namens de erfgenamen van jfr Johanna van 
Doorinck, weduwe van jkr Willem van Winsem, de helft van een huis in 
Utrecht te helpen verkopen en daarbij alle formaliteiten te vervullen, verder 
om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen betreffende het 
sterfhuis van jfr van Doorinck en alles te doen wat nodig is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

54 RAK  88 FOLIO:       24v DATUM:        17-04-1632 

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

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen en speciaal om van Coendert Alberts,  
slachter, ƒ30-10 c.g. te vorderen wegens een geleverde koe en daarbij te 
handelen zoals comparant gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

55 RAK  88 FOLIO:        25 DATUM:        18-04-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Fijck, Boldewijn    Volmachtgever  
  Gisbertz, Hermen Gevolmachtigde Zwager 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn  zwager Hermen Gisbertz om, in 

der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen tijdens zijn afwezigheid en 
daarbij alles te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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56 RAK  88 FOLIO:       25 DATUM:       30-06-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bengers, jfr Beatrix Comparante  
  Coot, Everhardt de Echtgenoot  
  Haersolte, Nicolaes van Voogd  
  Voorn, Hendrick  Voogd  
  Gansneb gnd T., Reijner 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 
   

 

 

57 RAK  88 FOLIO:      25v DATUM:       03-09-1632 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egberts, Berent Schuldenaar Broers 
  Egberts, Harmen Schuldenaar  
  Arents, Luigen Schuldeiser  
  Andriesen, Claes Borg Schoenmaker 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Luigen Arents een bedrag van 59 

daalders 10½ stuiver, dat zij beloven te betalen met Michael a.s., waarvoor 
Claes Andriesen borg staat. 
NB. in de kantlijn: op 15-10-1632  meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

58 RAK  88 FOLIO:       26 DATUM:       04-09-1632 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claesen, Bartolt Wdn. van Neele Jans Vader 
  Jans, Peter Jacobs Voogd Bleker 
  Hendricks, Jan Voogd Bakker 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Cleijs Bartolts als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g. en de 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 
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59 RAK  88 FOLIO:       26v DATUM:       12-09-1632 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bruggeman, Berent Schuldenaar  
  Ruijtenburch, Arent van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Arent van Ruijtenburch een bedrag 

van ƒ15 g.g.  wegens achterstallige huishuur en belooft dit te betalen a.s. 
Vastenavond, waarvoor hij zijn huisraad en andere goederen als onderpand 
stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

60 RAK  88 FOLIO:       26v DATUM:       13-02-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Albartz, Cornelisgen Verkoopster Echtg. Francke Hermans  

1
) 

  Lubbersen, Rijck    Momber En borg 
  Henrickszen, Johan Koper  
       
 samenvatting Wegens ziekte van haar echtgenoot, verklaart comparante dat zij van Johan  

Henricksen en echtgenote de laatste penningen met rente heeft ontvangen 
van een karveelschip met gereedschap en toebehoren en zij belooft, vanwege 
een arrest van ƒ210 c.g. door iemand uit Amsterdam gedaan, die zich borg 
had gesteld, deze daarvoor schadeloos te stellen. 
NB. in de kantlijn: op 31-08-1633 heeft Elisabeth Jansz, weduwe Cornelis 
Henricks Clapmussch, door tussenkomst van de burgemeester, aan de 
weduwe van Francke Harmsz ƒ70 teruggegeven en is afgesproken dat de 
weduwe Clapmussch overhandigd zullen worden ƒ50 en een zilveren kruisje, 
waarde ƒ20, en dat Rijck Lubberts belooft heden over acht weken de 
resterende ƒ70 c.g. te betalen, als bij verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden 

1
) schipper 

   

 

 

61 RAK  88 FOLIO:       27 DATUM:       16-02-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hardenberch, Abraham van Volmachtgever  
  Hardenberch, Otto Henricksz v. Gevolmachtigde  
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 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Otto Henricksz van Hardenberch om, 
in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen en daarbij alles te doen 
wat nodig is, zoals hij zelf gedaan zou hebben, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

62 RAK  88 FOLIO:        27v DATUM:       11-03-1633 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Blanckevort, Boldewijn Comparant  
     
 samenvatting Comparant, volgens volmacht dd 02-09-1632, geregistreerd in het Boek der 

gerechtelijke Bekentenissen, van de weduwe van Jacob van Beek, in leven 
raad van het vorstendom Veluwe en het graafschap Zutphen …….. 

   
 bijzonderheden Akte is niet af. 
   

 

 

63 RAK  88 FOLIO:         28 DATUM:        28-03-1633 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritz, Arent Comparant  
  Ruitenburch, Arent van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogd de goederen en erfenis van zijn 

moeder en zijn zuster Anna Gerritz ontvangen te hebben, waarvoor hij hem 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

64 RAK  88 FOLIO:       28 DATUM:       30-04-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf genaamd Delmer 
  Dalfsen, buurschap Lente 
   
 comparanten Starckenburch, jkr Albert v. Volmachtgever Echtpaar 
  Starckenburch, jfr Anna v. Volmachtgeefster  
  Luderius, d. Joannes Volmachtgever Echtg. Affken Jans 
  Steenkercke, mr Marten Gevolmachtigde  
  Luijck, Dirrick van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, van wie Joannes Luderius belooft zijn echtgenote goedkeuring 

te vragen, verstrekken een volmacht aan mr Marten Steenkercke en Dirrick 
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van Luijck om voor het scholtengerecht van Dalfsen te verschijnen en daar 
aan jkr Henrick Knoppert over te dragen hun vierde deel van een erf met alle 
rechten en gerechtigheden, daarbij alle formaliteiten te vervullen, onder 
verband van hun persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

65 RAK  88 FOLIO:        28v DATUM:        02-05-1633 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Annigien Wed. van Bauke Pieters Moeder 
  Alberts, Jan Voogd  
  Alberts, Egbert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Rombout Bauckers als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot 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 
   

 

 

66 RAK  88 FOLIO:       29 DATUM:        06-06-1633 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tekelenburch, Anneken H. v.  Wed. Hermen J. v. Schutdorp Moeder 
  Berents, Lucas Voogd  
  Schutdorp, Clas Jansz van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Johan en Maritgen 

Hermans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind ƒ5 c.g. en 
belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

67 RAK  88 FOLIO:       29v DATUM:        11-07-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Lucas, jfr Brecht Volmachtgeefster Wed. Voerst 
  Hoff, J. Momber  
  Huiskens, Harmannus Gevolmachtigde IUDr 
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 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Harmannus Huiskens om, in der 

minne of gerechtelijk, van kapitein Moerbeeck het geld te vorderen waar zij 
recht op heeft, eventueel beslag te laten leggen en verder te handelen als 
nodig is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

68 RAK  88 FOLIO:      30 DATUM:        02-10-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bronckhorst, Bartelt van Schuldenaar Echtg. Mettken Aelts 
  Wessels, Geesken Schuldeiseres Wed. Wessel Hendricks 
     
 samenvatting Comparant, wiens echtgenote in het kraambed ligt, verklaart schuldig te zijn 

aan Geesken Wessels een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 5 procent per jaar en 
dan nog ƒ26 c.g. verlopen rente; hij belooft de rente te betalen met Martini 
a.s. en stelt al zijn goederen als onderpand, als bij verwonnen panden. De 
eerste rente van de hoofdsom gaat in met Martini 1634. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijde 30v is blanco. 

69 RAK  88 FOLIO:        31 DATUM:       20-06-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Munnickendam, Cornelis Artsen v. Volmachtgever  
  Sael, mr Jan Jans Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Jan Jans Sael om zijn zaken voor 

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

 

 

70 RAK   88 FOLIO:       31 DATUM:        04-07-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jans, Claesgen Volmachtgeefster  
  Cruijper, Berent Gevolmachtigde Echtgenoot 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om de vaste 

goederen te verkopen die zij in en buiten Doesburg hebben en daarbij alle 
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formaliteiten te vervullen; verder om, in der minne of gerechtelijk, hun zaken 
waar te nemen en daarbij te handelen in de geest van comparante, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

71 RAK  88 FOLIO:       32 DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jaspers, Johan Comparant  
  Ingen, Joachim van Begunstigde  
  Schuire, Steven van der Schuldenaar gnd Appel 
     
 samenvatting Comparant verklaart gerechtelijk gecedeerd te hebben, uit kracht van zeker 

verwin, een obligatie dd 03-10-1623 ten laste van Casper van Lijckendorp, 
groot ƒ244 c.g. met de verlopen rente, aan Joachim van Ingen, die reeds 
onder hem berustte, om zodoende het geld op te eisen zoals comparant zelf 
gedaan zou hebben ivm het verwin op Steven van der Schuire dat comparant 
is toegekomen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

72 RAK  88 FOLIO:       32 DATUM:        21-10-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Latoore, Catharina jfr de  Volmachtgeeftser Wed. Lud. v. Hattem 
  Breda, Johan van Momber  
  Bonte, Tomas de Gevolmachtigde  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Tomas de Bonte en Peter Vette om, 

in der minne of gerechtelijk, van Gerhardt van Wijnbergen de rente van ƒ85-5-
13 c.g. te vorderen volgens obligatie en zekerheid te vragen voor betaling van 
de hoofdsom en de rente en daarbij al het nodige te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

73 RAK  88 FOLIO:        32v DATUM:        24-10-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Okijmen, Claes      Volmachtgever Deeckum  -  
1
) 

  Wolffs, Melchior      Gevolmachtigde Stadsroededrager 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Melchior Wolffs om namens hem ƒ7-10 

te vorderen van wijlen Peter Ravenwits, op de Coeburger Schans 
doodgestoken, vanwege een gekochte deken en een oude schuld en daarbij al 
het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden 

1
) dekenhandelaar 

   

 

 

74 RAK  88 FOLIO:         33 DATUM:        24-10-1631 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roeloffs, Cornelijs Schuldenaar  
  Lijffers, Willem  Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Lijffers een bedrag van ƒ54 

c.g. wegens een gekochte slachtkoe, dat hij zal betalen van het geld dat hem 
toekomt van zijn laatste tocht met zijn schip naar Vlaanderen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

75 RAK  88 FOLIO:        33v DATUM:         03-11-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Hubertz, Cornelis Volmachtgever Zwagers  -  

1
) 

  Snippert, Johan Clasz Volmachtgever  
  Claszen, Paulus Gevolmachtigde Zwager  -  Krommenie 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun zwager Paulus Claszen om 

de verdeling en verkoop van de erfenis en goederen van hun oom Hubert 
Arentz bij te wonen en daarbij het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) echtgenoten van Neeltgen en Marritgen Claes 

   

 

 

76 RAK  88 FOLIO:         33v DATUM:        29-11-1631 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t 
   
 comparanten Alberts, Coendert Schuldenaar Slachter 
  Everts, Willem Schuldeiser  
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 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Everts een bedrag van ƒ38 
dat hij belooft te betalen met Pasen a.s., onder verband van zijn persoon en 
goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

77 RAK  88 FOLIO:        34 DATUM:        08-12-1631 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Praam 
   
 comparanten Jacobsz, Clas Comparant Echtpaar 
  Jacobsz, Jacobgen Comparante  
     
 samenvatting Comparanten verklaren vanwege de pacht van een stuk hooiland borg te 

staan voor Herman Goossensz Brouwer voor een bedrag van ƒ22 c.g., 
waarvoor zij gerechtelijk als onderpand verbinden hun praam met het 
bijbehorende gereedschap en hun twee koeien.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

78 RAK  88 FOLIO:        34 DATUM:       09-12-1631 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alberts, Claes Comparant  
  Sijbrants, Mette Echtgenote  
  Egberts, Femme Schoonmoeder  
  Wessels, Toenis Jansen Voogd  
  Schelboom, Jan Harmsen Voogd  
     
 samenvatting Namens zijn vrouw, verklaart comparant van zijn schoonmoeder de goederen 

en erfenis van haar vader ontvangen te hebben, waarvoor hij haar bedankt 
met belofte van vrijwaring. Tevens heeft hij ontvangen ƒ100 c.g. afkomstig 
van haar tante uit Amsterdam; hij bedankt ook de voogden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

79 RAK  88 FOLIO:        34v DATUM:        22-12-1631 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersen, Coert Wdn. van Claesien Cornelis Vader 
  Coertsen, Peter Voogd  
  Hoff, Albert Voogd Burgemeester 
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 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geertruit en Cornelis 

Coertsz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ100 g.g., bij 
overlijden vervalt de helft aan de vader en de rest aan het andere kind 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 
   

 

 

80 RAK  88 FOLIO:       35 DATUM:       02-04-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Claesien Comparante  
  Breda, Johan van Momber  
  Berents, Dirck Voogd  
  Rutgers, Arent 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 
   

 

 

81 RAK  88 FOLIO:       35v DATUM:       09-04-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Breda, Casper van Volmachtgever  
  Goer, Berent van Gevolmachtigde Gerechtsdienaar 

1
) 

     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Berent van Goer om, in der minne of 

gerechtelijk, de uitstaande schulden te vorderen van burgemeester Gerrit 
Hoeck van Elburg en daarbij te handelen zoals comparant gedaan zou 
hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) Elburg 

   

 

 

82 RAK  88 FOLIO:       35v DATUM:       23-04-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lamberts, Casper Comparant  
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  Lamberts, Annegen Comparante  
  Rutger, Jan Echtgenoot  
  Hendricks, mr Gijsbert Stiefvader  
  Smit, mr Hans Voogd  
  Jansen, Dirrick Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun stiefvader de goederen en erfenis van hun 

vader ontvangen te hebben, waarvoor zij hem bedanken met belofte van 
vrijwaring. Zij bedanken ook de gewezen voogden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

83 RAK  88 FOLIO:       36 DATUM:        23-04-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Harsolte, Clement Dapper van Volmachtgever  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om zijn zaken waar te 

nemen voor het stads- en landgerecht en daarbij het nodige te doen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

84 RAK  88 FOLIO:       36v DATUM:        24-04-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lamberts, Caspar Comparant  
  Lamberts, Annegien Comparante Echtpaar 
  Luijtens, Jan Echtgenoot  
  Smit, mr Hans Voogd  
  Janssen, Dirck Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren met hun stiefvader Gijsbert Hendrix en moeder Anna 

Jans overeengekomen te zijn welke goederen en erfenis van hun moeder door 
de stiefvader aan hen zullen worden overgedragen, waarvoor zij hem 
bedanken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

85 RAK  88 FOLIO:       37 DATUM:       29-05-1632 

 onderwerp Betaling 
   
 onroerend goed Huis en erf 
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  Brunnepe, in de stadsvrijheid 
   
 comparanten Breda, Casper van Comparant Weesmeester 
  Veene, Jan Thijmen  Schuldenaar Kerkmeester van 

1
) 

     
 samenvatting Comparant verklaart, qq, dat Jan Thijmen Veene hem betaald heeft de 

jaarlijkse ƒ2 g.g. die de wezen toekomen, gevestigd op een huis in Brunnepe, 
hoewel de rentebrief hiervan niet gevonden kan worden. 

   
 bijzonderheden 

1
) het H. Geesten Gasthuis 

   

 

 

86 RAK  88 FOLIO:       37 DATUM:         24-07-1632 

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

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen die hij tegen Jelis Willems Leuse te 
doen heeft en daarbij te handelen in de geest van comparant, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

87 RAK  88 FOLIO:        37v DATUM:        14-08-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Claesgen Comparante  
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Jansz, Albart Executeur  
  Tijmensz, Thisesz Executeur  
     
 samenvatting Comparante verklaart van de executeurs een pond Vlaams te hebben 

ontvangen, die wijlen haar moeder per testament van Peter Roloffsen, dd 02-
04-1608, was gelegateerd, tevens de ƒ100 c.g. die haar en haar erfgenamen 
toekwamen, waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

88 RAK  88 FOLIO:        38 DATUM:       26-11-1632 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Alberts, Cornelisken Schuldenares Echtg. Francke Harms 
  Hoff, J. Momber  
  Louwsen, Johan Schuldeiser Echtpaar 
  Peters, Aeltgen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante, mede caverende voor haar zieke echtgenoot, verklaart schuldig 

te zijn aan Johan Louwsen en echtgenote een bedrag van ƒ127 c.g., aan wie 
zij als betaling cederen het geld van de laatste reis van haar echtgenoot naar 
Antwerpen, dat zij nog tegoed hebben. 
NB. in de kantlijn: op 04-04-1633 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

89 RAK  88 FOLIO:        38v DATUM:        27-11-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Inckhuisen, Claes Toonis v. Volmachtgever  
  Sael, mr Jan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Jan Sael om, zowel binnen als 

buiten rechten, zijn zaken voor het stads- en landgerecht waar te nemen en 
daarbij te handelen zoals comparant zelf gedaan zou hebben, indien 
aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

90 RAK  88 FOLIO:       38v DATUM:        01-01-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Buchners, jfr Catharina Volmachtgeefster Rostock – weduwe van

1
) 

  Hoff, J. Momber  
  Sibrandi, Ivonem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Ivonem Sibrandi om, in der minne of 

gerechtelijk, haar zaken waar te nemen die zij tegen de voorman Rijck Dirrick 
Hoolboom, heeft en daarbij te handelen in de geest van comparante, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) Johan Buchner, luitenant 

   

 

 

91 RAK  88 FOLIO:       39 DATUM:        07-01-1633 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Keppel Fox, Cornelis van Volmachtgever  
  Harms, Roloff Gevolmachtigde Ordinaris procureur  

1
)                                    

     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Roloff Harms om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor het scholtengerecht van Hasselt 
tegen Jan Wolters en daarbij te handelen zoals comparant gedaan zou 
hebben, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) Hasselt 

   

 

 

92 RAK  88 FOLIO:      39v DATUM:        15-02-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Cornelis Volmachtgever Scheepstimmerman 
  Egberts, Christiaen Gevolmachtigde Zeilenmaker 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Christiaen Egberts om van de 

bewindhebbers van de Oostindische Compagnie in Amsterdam ƒ50 c.g. te 
vorderen, die zijn neef Jacob Tennis, scheepstimmerman, overleden op het 
schip den Briel op de rede van Balamboang

1
), hem heeft gelegateerd dd 10-

04-1631 en daarbij te handelen in de geest van comparant en verder het 
nodige te doen. 

   
 bijzonderheden 

1
) misschien Palembang 

   

 

 

93 RAK  88 FOLIO:       40 DATUM:        20-02-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alberts, Cornelisken Schuldenares Echtg. Franck Harms 
  Hoff, J. Momber  
  Steenberch, Tonis Schuldeiser Burgemeester 
     
 samenvatting Comparante, mede caverende voor haar zieke echtgenoot, verklaart schuldig 

te zijn aan Tonis Steenberch een bedrag van ƒ88 c.g. wegens ontvangen 
waren en autoriseert hem dit bedrag te vorderen van burgemeester Johan 
Louwsen, na aftrek van de ƒ127 c.g. die deze toekomen, dit in verband met het 
geld dat haar man nog toekomt voor zijn laatste reis naar Antwerpen, 
afgelopen zomer. 
NB. in de kantlijn: op 04-04-1633 meldt schuldeiser ƒ33-10 c.g. te hebben 
ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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94 RAK  88 FOLIO:       40v DATUM:        25-02-1633 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jurriens, Cunera Comparante  
  Nijm, Andries van Echtgenoot  
  Jans, Henrick Weduwnaar v. Beertken Jurriens 
     
 samenvatting Comparante verklaart van de weduwnaar van haar zuster Beertken Jurriens 

een bedrag van ƒ775 c.g. te hebben ontvangen krachtens testament dd 14-12-
1632 te Zwolle gepasseerd, waarvoor zij hem bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

95 RAK  88 FOLIO:       41 DATUM:        16-05-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albartz, Coenraedt Schuldenaar  
  Clas, Trijntgen Schuldeiseres Amsterdam 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Trijntgen Clas uit Amsterdam een 

bedrag van ƒ31 c.g. afkomstig van een schuld van zijn dochter; hij belooft dit 
te betalen met drie weken van de erfenis van zijn dochter, waarvoor hij als 
onderpand stelt zijn persoon en goederen. 

NB. in de kantlijn: op 13-06-1633 heeft schuldeiseres alles ontvangen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

96 RAK  88 FOLIO:         41 DATUM:        30-09-1633 

 onderwerp Transport van goederen 
   
 onroerend goed Samereusschip 
   
 comparanten Cornelis, Coert Comparant Echtpaar 
  Jansz, Geertken Comparante  
  Soetcoop, Cornelis Corn. Begunstigde Echtpaar  -  zoon 
  Willems, Aeltken Begunstigde In het kraambed 
     
 samenvatting Comparanten verklaren gecedeerd te hebben aan hun zoon en schoondochter 

hun samereusschip met alle toebehoren, waarvoor hun zoon belooft zijn 
ouders levenslang met kost en kleding te verzorgen en hun schulden te 
betalen, waarvoor hij het schip als onderpand stelt.  

   
 bijzonderheden Geen 
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97 RAK  88 FOLIO:       42 DATUM:       19-10-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Erf en goed 
  Oldebroek, tussen Joachim van Keppel, Kennenberch en de Broockdijk 
   
 comparanten Rore, Cathalina de la Schuldenares Wed. Ludolph v. Hattem 
  Breda, Johan van Momber  
  Wijntges, Johan Schuldeiser Muntmeester 
  Bonthe, Tomas de Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Johan Wijntges, muntmeester van 

het Landschap van Overijssel en van Kampen en aan Tomas de Bonthe een 
bedrag van ƒ600 c.g. tegen een rente van ƒ36 c.g. per jaar en stelt als 
gerechtelijk onderpand een gezegelde rentebrief van ƒ85-5 c.g. per jaar, 
gevestigd op een erf van Gerrijt van Wijnbergen in Oldebroek, dd 26-09-1631. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

98 RAK  88 FOLIO:      42v DATUM:       29-10-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Keppel Fox, Cornelis van Volmachtgever  
  Richters, Henricus Gevolmachtigde Secretaris Hasselt 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henricus Richters om zijn zaken voor 

het scholtengerecht van Hasselt waar te nemen tegen Lubbert Jans, waarvoor 
hij hem de macht van procurator ad lites geeft om alles te doen wat 
noodzakelijk is, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

99 RAK  88 FOLIO:       43 DATUM:       01-11-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed 2½ morgen land het Kruijmers Kampje 
  Arnhemmer Broek 
   
 comparanten Sibrand, Ivo Schuldenaar Wdn.  Beatrix ter Inden 
  Steenberch, Jacob Roeloffs Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jacob Roeloffs Steenberch om een 

gezegelde rentebrief ad 18 daalders per jaar tot 30 stuivers Brabants, dd 15-
04-1600 in Arnhem gepasseerd door Fredrick van Leijen en Anna Wijnen, 
echtgenoten, t.b.v. Harmen Wijntges en diens echtgenote, gevestigd op een 
stuk land, in bezit van de weduwe van Reijner Kempinck, over te dragen aan 
zijn crediteuren. 

   
 bijzonderheden Geen 
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100 RAK  88 FOLIO:       43v DATUM:         27-12-1633 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Burgwal 
   
 comparanten Jansz, Clas Wdn. van Heiltgen Gerritz Vader 
  Henricksz, Jacob Voogd  
  Pouwels, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerrit en Jacob Clasz 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 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. Hij 
heeft het vruchtgebruik, waarvoor hij zijn huis als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 44 t/m 46v zijn blanco. 

101 RAK  88 FOLIO:        47 DATUM:        27-04-1631 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Derckgen Comparante Wed. Derck Jansz  

1
) 

  Johannis, Johan Momber Zoon 
     
 samenvatting Comparante verklaart, ten behoeve van haar voorzoon Johan Jansz Pilles bij 

Jan Jansz, hoedenstoffeerder, te hebben ontvangen van Jacob van der 
Geest, notaris te Alkmaar, de administratie van enige van haar zoons 
goederen, geërfd van zijn vader, een hoofdsom van ƒ200 c.g. en ƒ44 c.g. 
verlopen rente, die zij zal beheren voor haar zoon en waarvoor zij als 
onderpand stelt haar persoon en goederen.   

   
 bijzonderheden 

1
) lakenkoper 

   

 

 

102 RAK  88 FOLIO:       47v DATUM:      02-05-1631 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wichersen, Drees Schuldenaar op den Oort 
  Brouwer, Rijck Andriesen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Rijck Andriesen Brouwer een 

bedrag van ƒ85-12-8 c.g., dat hij belooft te  betalen heden over drie weken 
onder verband van zijn persoon en goederen.  
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

103 RAK   88 FOLIO:       48 DATUM:        13-06-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wolff, Helmich de Volmachtgever Dijkgraaf 
  Henrix, Reijner Volmachtgever Vroede v. Kamperveen 
  Classen, Engbert Volmachtgever Idem 
  Blanckvoort, Boldewijn Volmachtgever Heemraad 
  Vette, mr Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan mr Vette om de zaken waar te 

nemen van de scholtes van Kamperveen, Frerick van Bornheim. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

104 RAK  88 FOLIO:       48 DATUM:         17-07-1631 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, bij de Buitenkerk 
   
 comparanten Stevens, David Schuldenaar Echtpaar 
  Petersz, Itger Schuldenares  
  Harms, Lijsbeth Schuldeiseres Zusters 
  Harms, Anneken Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de zusters Harms een bedrag 

van ƒ100 g.g., waarvoor zij cederen twee termijnen van ƒ50 g.g., de een 
daterend van Pasen l.l. en de andere van Pasen a.s. met de bijbehorende 
rente, afkomstig van Jan Gijsberts en Hilleken Jans wegens het aan hen 
verkochte huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

105 RAK  88 FOLIO:       48v DATUM:       20-08-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf Haffcamp 
  Veessen, Gelderland  
   
 comparanten Quesen, Diderick   Gevolmachtigde IUDr 
  Witten, jkr Erents  Volmachtgever thoe Wittenstein 
  Witten, Arent Volmachtgever  
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  Brenen, jfr Joanna van Volmachtgeefster Echtg. jkr J.Witten 
  Wolffs, Rijckman Momber Licentiaat 
  Echteren, jkr Wolter van Volmachtgever Echtg. J. Witten 
  Witten, jkr Gerhardt Gevolmachtigde  
  Heuclum, Gerhardt van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van jfr Susanna Witten, gnd Keppel, geven een 

volmacht aan jkrs Gerhardt Witten en Gerhardt van Heuclum om, in der 
minne of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen met Palingh Mercolff 
wegens zekere roggerente uit het erf Haffcamp in Gelderland en zaken 
betreffende de pacht en verder alles te doen  wat noodzakelijk is, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

106 RAK  88 FOLIO:        49v DATUM:        17-09-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Benier, Dirrick Volmachtgever  
  Benier, Evert Gevolmachtigde Zoon 
  Benier, Hendrick Gevolmachtigde Idem 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn twee zoons om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen en uitstaande schulden te innen en 
daarbij te handelen in zijn geest, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

107 RAK  88 FOLIO:        50 DATUM:        28-09-1631 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Derck Wdn. van Stijne Sijmons Vader 
  Geritz, Johan Voogd  
  Clasen, Jan Voogd die Wilde 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Janneken, Henrick en 

Derckgen Dercksz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een 
pond Vlaams en belooft hen te verzorgen en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Voogden zijn niet vermeld in de akte. 
   

 

 

108 RAK  88 FOLIO:        50 DATUM:        25-10-1631 



38 
 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Dercksz, Derck Volmachtgever  
        Dercksz, Heijltgen Volmachtgeefster Echtg. J. J.  v. Rosendael  
  Lenartz, Gerrit Volmachtgever Zoon L. Dercksz 
  Arentz, Albart Gevolmachtigde Zwolle 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Goert Lenerts, hun oom, verstrekken een 

volmacht aan Albart Arentz om, in der minne of gerechtelijk, de nagelaten 
goederen te verkopen, te verdelen en verdere formaliteiten te vervullen, met 
macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

109 RAK  88 FOLIO:        51 DATUM:       15-11-1631 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Twent, Dirck Jansz Comparant  
  Sijmons, Arian Comparant  
  Twent, Batholt Voogd  
  Ems, Gerrit van Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogden de goederen en erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 

   

 

 

110 RAK  88 FOLIO:       51 DATUM:       13-03-1632 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Achter de nieuwe Muur 
   
 comparanten Scherfs, Derckgen Schuldenares  
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Meijne, Johan Dijmmer de Schuldeiser  
     
 samenvatting In afwezigheid van haar echtgenoot, verklaart comparante gerechtelijk te 

hebben getransporteerd aan Johan Dijmer de Meijne het geld dat zij tegoed 
heeft van Jurrien Otzen , een bedrag van ƒ110 c.g. te betalen met Pasen a.s. 
wegens diens gekochte huis. 
NB. in de kantlijn: op 02-05-1632 meldt schuldeiser van bovenstaande te zijn 
voldaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
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111 RAK  88 FOLIO:       51v DATUM:      04-09-1632 
 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lamberts, Dirrick Comparant Echtg. Stijne Bartels 
  Bartels, Jan Comparant  
  Claesen, Bartolt Vader  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun vader ontvangen te hebben de goederen en 

erfenis van hun moeder Neele Jans, die geregeld heeft dat haar man bij 
hertrouwen zijn drie kinderen elk ƒ25 g.g. moest uitkeren; zij bedanken hun 
vader met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

112 RAK  88 FOLIO:      52 DATUM:       15-09-1632 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Campers, Dirrick Jansen Borg  
  Gerritsz, Wendele Begunstigde Weduwe 
  Evertsen, Jan Aanvrager De weduwe van …. 
     
 samenvatting Comparant, mede caverende voor zijn echtgenote Annegen Gerrits, heeft 

zich borg gesteld ten behoeve van de weduwe van Jan Evertsen, neef van 
Evert Gerritz, voor Wendele Gerritz voor een bedrag van ƒ50 c.g. dat deze 
erft van haar broer Evert Gerritsz, die naar Oost-Indië is gevaren en 
waarschijnlijk daar is overleden; comparant staat borg voor het geval Evert 
Gerritz terug mocht komen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

113 RAK  88 FOLIO:       52v DATUM:        20-03-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Bisschop, Dirrick Engberts Volmachtgever Ontvanger v.d. 

1
) 

  Steenberch, Jacob Roeloffsen Volmachtgever Ontvanger v.d. 
2
)  

  Steenkerck, mr Marten Gevolmachtigde Procureur Zwolle 
     
 samenvatting Comparanten hebben q.q. een volmacht verstrekt aan mr Marten Steenkerck 

om hun zaken waar te nemen voor het stads- en landgerecht van Zwolle, 
uitstaande schulden, renten en pachten te innen en alle formaliteiten daarbij 
te vervullen. 

   
 bijzonderheden 

1
) ecclesiastische goederen van de stad 

  
2
) stads armen en wezen 
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114 RAK  88 FOLIO:       53 DATUM:        04-04-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Dirrickien Schuldenares Wed. Dirck Janssen 

1) 

  Breda, Johan van Momber  
  Dirrixen, Toenijs Schuldeiser  
  Dirrixen, Renou  Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan de voorkinderen van haar 

overleden echtgenoot, als gevolg van een erfscheiding dd 30-06-1632, een 
bedrag van ƒ642-12 c.g., dat zij belooft te betalen aan de schuldeisers in mei 
a.s. en de andere helft in mei  1634, waarvoor zij haar persoon en goederen 
als onderpand stelt.    

   
 bijzonderheden 

1
) in leven opziener van het stads werkhuis 

   

 

 

115 RAK  88 FOLIO:       53v DATUM:        23-05-1633 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Dirrick Wdn. van Anneken Everts Vader 
  Brouwer, Rijck Andries Voogd  
  Florisen, Wolter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Gerrit Dirricks als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot en nog 10 rijksdaalders van 
de 40 die hij nog moet ontvangen van Evert Meijer uit het sticht van 
Osenbrugge, door de zoon niet direct opeisbaar 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 
   

 

 

116 RAK  88 FOLIO:        54 DATUM:       11-06-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en hof 
  Stavel, Artois, Iltgierstraat   
   
 comparanten Pouwels, Dirck Volmachtgever  
  Pouwels, Gornier   Gevolmachtigde Broer  -  Artois 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn broer Gornier om zijn vijfde deel 

in een huis en hof te Stavel te verkopen en daarbij alle formaliteiten te 
vervullen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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117 RAK  88 FOLIO:        54v DATUM:        06-08-1633 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Postgen, Derk Willemsz     Comparant  
  Petersz, Louwe Comparant  
  Jansz, Sijmon Comparant  
  Steenberch, Thoenis Roloffsz Voogd  
  Hermensz, Gisbert Voogd  
  Hartsuicker, Egbert Albartsz Voogd  
  Petersz, Willem  Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, caverende voor hun echtgenotes, allen erfgenamen van hun 

vader Johan Dercksz, verklaren van de voogden over de kinderen van 
overledene en Trude Jansz gerechtelijk te hebben ontvangen de erfenis van 
ƒ1000 c.g., waarvan nog enige onkosten betaald moeten worden aan Thoenis 
Steenberch, Henrick van Hoochstraten en Rijckman Wolffs wegens geleverde 
diensten.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 55v t/m 56v zijn blanco. 

118 RAK  88 FOLIO:        57 DATUM:       12-08-1631 

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

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

 

 

119 RAK  88 FOLIO:        57 DATUM:        28-09-1631 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Evert Wdn. van Mechtelt Gerrits Vader 
  Peters, Geert Voogd  
  Gerrits, Harmen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Trijne, Elsbet en Jan 

Evertsz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ100 c.g. en 
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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 
   

 

 

120 RAK  88 FOLIO:        57v DATUM:       24-11-1631 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermansz, Egbert Schuldenaar  
  Hermansz, Jurrien Schuldeiser Broer 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn broer Jurrien een bedrag van 

ƒ70 c.g. wegens de gekochte uitrusting voor zijn komende reis naar Oost-
Indië en belooft dit terug te betalen, waarvoor hij zijn traktement als 
onderpand stelt evenals zijn goederen. 
NB. in de kantlijn: op 11-08-1636 meldt Fuisgen Ottens, de vrouw van 
schuldeiser, dat Egbert Hermansz ƒ70 c.g. betaald heeft, dwz ƒ40 contant en 
een mantel ter waarde van ƒ30 c.g., waarvoor zij hem bedankt met belofte 
van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

121 RAK  88 FOLIO:        58 DATUM:        12-01-1632 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Eefien Wed. van Claes Helmichs Moeder 
  Breda, Johan van Momber  
  Helmichs, Hendrick Voogd  
  Benier, Evert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Berenthien Helmichs 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

122 RAK  88 FOLIO:        58v DATUM:        10-03-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Hartsuijcker, Elisabeth Volmachtgeefster Wed. Henrick v. Holthe 
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Eijckelboom, Henrick Gevolmachtigde Schipper 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Henrick Eijckelboom om, in der 

minne of gerechtelijk, van Johan Henricksz uit Denemarken een bedrag van 
ƒ670 c.g. te ontvangen met de verlopen rente, opgelopen tot ƒ50 c.g., 
volgens obligatie dd 06-07-1622 en daarbij alle formaliteiten te vervullen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

123 RAK  88 FOLIO:        59 DATUM:       15-03-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Witten, jkr Erents Volmachtgever toe Wittenstein 
  Vlasman, Lambert Gerritsz Gevolmachtigde Elburg 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Lambert Gerritsz Vlasman om, in der 

minne of gerechtelijk, zijn zaken in Elburg waar te nemen en daarbij het 
nodige te doen in de geest van comparant. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

124 RAK  88 FOLIO:       59 DATUM:       23-04-1632 

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

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen tegen Aelt Berents Slachter voor het 
landgerecht en daarbij alles te doen wat nodig is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

125 RAK  88 FOLIO:        59v DATUM:        31-05-1632 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed Twee woningen aan elkaar 
  Kampen, Vergulden Hoofdsteeg 
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 comparanten Smit, Gerritz Ernst  Comparant  
  Evertz, Johan Jansz Begunstigde Kuinre 
     
 samenvatting Comparant verklaart een jaarlijkse rente van ƒ33-12 c.g. getransporteerd te 

hebben aan Johan Jansz Everts, gevestigd op twee woningen en hij belooft 
de hoofdsom af te lossen als dit een vierendeel jaars van tevoren wordt 
aangekondigd.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

126 RAK  88 FOLIO:       60 DATUM:       29-06-1632 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Twee kampen roggeland in Oosterwolde, één gnd Lutticks Camp 
   
 comparanten Rijnvisch, Evert Wdn. van Sara Bulteaux  Vader 
  Viszijnck, Wolter Jansz Voogd  
  Breda, Casper van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrick, Judit, Clara, 

Jacques, Sara en Aeltgen Rijnvisch als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd een bedrag van ƒ4000 c.g. en twee kampen roggeland en 
belooft hen lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het 
vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

127 RAK  88 FOLIO:      60v  DATUM:        04-07-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claesen, Engbert Volmachtgever Grootvader 
  Petersz, Nijsken Gevolmachtigde Echtg. Sijmon Sijmonsen 
     
 samenvatting Comparant, universele erfgenaam van zijn neef Gerrit Engbertsz, overleden 

in Oost-Indië, verstrekt een volmacht aan Nijsken Petersz om van de 
bewindhebbers van de Oostindische Compagnie te Amsterdam het 
traktement te vorderen van zijn neef en daarbij te handelen zoals comparant 
gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

128 RAK  88 FOLIO:       60v DATUM:         11-07-1632 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed Huis, erf en hof en een mate land 
  Munster, dorp gnd Wullen 
   
 comparanten Paulus, Dirrick Volmachtgever Echtpaar 
  Jansen, Greete Volmachtgeefster  
  Orgeest, Lijsbet Gevolmachtigde Moeder 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun (schoon)moeder om het 

geld te ontvangen van een huis met tuin in het sticht van Munster en een 
bijbehorende mate land en daarbij alle formaliteiten te vervullen, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

129 RAK  88 FOLIO:       61 DATUM:         21-07-1632 

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

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Kampen en Overijssel als 
procurator ad lites om alles te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

130 RAK  88 FOLIO:       61v DATUM:        20-08-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijnbergen, Evert van Volmachtgever  
  Snel, Wolter Gevolmachtigde Procureur Vaassen 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Wolter Snel om, zowel binnen als 

buiten rechten, zijn zaken waar te nemen en daarbij alles te doen wat nodig 
is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

131 RAK  88 FOLIO:       62 DATUM:        02-10-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Evertsen, Evert Comparant  
  Henricksz, Geertgen Echtgenote  
  Henricksz, Jacob Comparant  
  Henricksz, Aeltgen Echtgenote  
  Henricksz, Arent Comparant  
  Arentz, Carst Voogd  
  Weszels, Egbert Voogd  
  Jansz, Otto Stiefvader echtg. G. Arentz 
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun stiefvader en hun gewezen voogden de 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

132 RAK  88 FOLIO:       62 DATUM:         09-10-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermensz, Evert Comparant  
  Claszen, Henrick Voogd  
  Sijmonsz, Claes Voogd  
  Geertz, Hermen Vader  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn vader en zijn gewezen voogden de goederen en 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

133 RAK  88 FOLIO:       62v DATUM:        31-10-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roloffsen, Engbert Borg  
  Velde, Adam ter Borg  
     
 samenvatting Comparanten, borgen voor het sterfhuis van Henrick Lucas en Greetgen 

Petersz, verklaren van Monte Cornelis ontvangen te hebben … 
   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald en niet af. 
   

 

 

134 RAK  88 FOLIO:        62v DATUM:       14-11-1632 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijnvisch, Evert Volmachtgever  
  Weegen, Henrick Gevolmachtigde Zwager  - Elburg 
     
 samenvatting Comparant, mede caverende voor zijn zuster Egbertien Rijnvisch, verstrekt 

een volmacht aan zijn zwager Henrick Weegen om, in der minne of 
gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Elburg en daarbij al het nodige te 
doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

135 RAK  88 FOLIO:      63 DATUM:      20-11-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Een erf in Hasselt gnd Jan Koenen land 
   
 comparanten Cuerbeecke, Evert v.d. Volmachtgever Raadslid 
  Baecke, Johan de Volmachtgever  
  Veltoen, Arnoldus Gevolmachtigde Procureur Zwartsluis 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Arnoldus Veltoen om voor het 

scholtengerecht van Hasselt uitleiding te doen tegen Harmen Wolbertsen, 
burgemeester van Zwolle en Henrick Jans Swijser, nomine uxoris, die 
inleiding hebben gedaan op comparantes goederen en daarbij alle 
formaliteiten te vervullen die nodig zijn, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

136 RAK   88 FOLIO:      64 DATUM:       08-12-1632 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Elias Wdn. van Jacobgen Jelis Vader 
  Frericks, Dirrick Voogd  
  Celsen, Celle  - jr Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jelis Eliasen als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 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 
   

 

 

137 RAK  88 FOLIO:       64v DATUM:        22-12-1632 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Elsgen Wed. van Johan Willemsz Moeder 
  Lambertz, Johan Voogd  
  Weszels, Cornelis Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Peter en Jan Jansen 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ450 c.g. en bij huwelijk 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 haar goederen als 
onderpand. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

138 RAK  88 FOLIO:       65 DATUM:        16-03-1633 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Engele Comparant  
  Melis, Jannegen Echtgenote  
  Steenberch, Thonis Roloffsen Voogd  
  Sijmonsz, Jacob Voogd  
  Henricksz, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Als momber van zijn vrouw, verklaart comparant van haar gewezen voogden 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

139 RAK  88 FOLIO:        65 DATUM:        23-03-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat  
   
 comparanten Bots, Elias Volmachtgever  
  Lubberts, jfr Lumme Echtgenote  
  Wolffs, Rickman Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Vanwege zijn vertrek naar Arnhem, verstrekt comparant een volmacht aan 

Rickman Wolffs om a.s. dinsdag 26-03-1633 zijn huis te verkopen.  
   
 bijzonderheden Geen 
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140 RAK  88 FOLIO:       65v  DATUM:       26-03-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Egbert Volmachtgever op de Scheere 
  Sibrandi, d. Ivonem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ivonem Sibrandi om zijn zaken in 

Kampen en Kamperveen waar te nemen en daarbij te handelen in de geest 
van comparant, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

141 RAK  88 FOLIO:       65v DATUM:        17-05-1633 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Smit, Eernst Gerrijtz Wdn. van Trientgen Willems Vader 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn kinderen Willem, Trientgen, Stine en Berent 

Eernst als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ300 c.g. en na zijn 
overlijden ieder nog ƒ100 c.g., waarmee de kinderen en hun echtgenoten 
tevreden zijn en waarvoor zij hun vader bedanken.  
NB. in de kantlijn: op 15-10-1657 meldt Evert Wijntges namens zijn overleden 
zwager Berend Erentsz ƒ200 c.g. te hebben ontvangen; op 03-05-1665 heeft 
Stientien Erents haar geld ontvangen en op 28-06-1666 verklaart Swert 
Wijnties dat zijn vrouw, Trientien Ernst, haar deel heeft gekregen van Gabriel 
Palm, getrouwd met de weduwe van Ernst Gerrijts Smit. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

142 RAK  88 FOLIO:       66 DATUM:        10-09-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Potegem, Gerrit van Schuldenaar  
  Bont, Thomas de Schuldeiser  
  Egbertz, Elisabeth Echtgenote  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Thomas de Bont en echtgenote een 

bedrag van ƒ146 c.g. en belooft dit te betalen tegen 6 procent per jaar; hij 
stelt als onderpand de erfenis die hij tegoed heeft van zijn tante jfr van 
Harderwijck, zijn goederen en het geld van de verkoop van zijn huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
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143 RAK  88 FOLIO:       66v DATUM:       13-10-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveel gnd den Ros Beijart 
   
 comparanten Pelgroms, Evert Arentz Schuldenaar  
  Clasz, Johan  Schuldeiser Kuinre 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Claesz een bedrag van ƒ2940 

c.g. wegens de aanschaf van een karveel met alle toebehoren, dat hij belooft 
te betalen in termijnen, als volgt: ƒ1100 c.g. bij levering en verder jaarlijks 
ƒ460 c.g. vanaf een jaar na levering. Als onderpand stelt hij het schip en de  
goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

144 RAK  88 FOLIO:      67v DATUM:       06-12-1633       

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Erf in IJsselmuiden 
   
 comparanten Claesen, Engbert  Borg  
  Kettwick, Johan van Begunstigde  
  Santen, Gerrit van Aanvrager Burgemeester 
     
 samenvatting Comparant stelt zich borg voor Johan van Kettwick ten behoeve van Gerrit 

van Santen voor 2/3
e
 van ƒ50 g.g. door van Kettwick ontvangen, waarop de 

erfgenamen van jfr van Middachten aanspraak maken vanwege een erf in 
IJsselmuiden, dat door Gerrit  van Santen gekocht is van begunstigde.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 68 en 68v zijn blanco. 

145 RAK  88 FOLIO:        69 DATUM:        19-04-1631 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Bornhem, Frerick van Comparant Bgm van Kamperveen 
     
 samenvatting Comparant verklaart gerechtelijk als onderpand te hebben gesteld aan de 

erfgenamen van Kamperveen de helft van zijn huis en al zijn roerende en 
onroerende goederen ter voldoening van zijn schuld. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

146 RAK  88 FOLIO:        69 DATUM:        28-04-1631 
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 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Femmechen Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Witte, Gerbrant Voogd  
  Gerritsen, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar moeder de goederen en erfenis van haar 

vader ontvangen te hebben, waarvoor zij haar en de gewezen voogden 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

147 RAK  88 FOLIO:        69v DATUM:        26-06-1631 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, in de Hagen, de stadsvrijheid 
   
 comparanten Jacobsz, Frerick Schuldenaar Echtpaar 
  Pelgroms, Anna Schuldenares  
  Jansz, Jacob Schuldeiser Echtpaar 
  Gerritz, Geetgen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jacob Jansz en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ106 c.g. wegens een gekocht kaagschip en 
beloven dit te betalen met St.Jan 1632, waarvoor zij als onderpand stellen 
hun huis en de gekochte kaag. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

148 RAK  88 FOLIO:        70 DATUM:       08-07-1631 

 onderwerp  Schuldbekentenis     
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bornheim, Frerick van Schuldenaar Scholtes  -  echtpaar 
  Hove, Mettken van der Schuldenares  
  Nuijs, Lubbeken van Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Lubbeken van Nuijs een bedrag 

van ƒ200 g.g. en ƒ12 g.g. verlopen rente; door tussenkomst van de heren 
burgemeesters beloven zij dit te betalen over zes weken van heden, 
waarvoor hun persoon en goederen onderpand zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
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149 RAK  88 FOLIO:       70v DATUM:        28-07-1631 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritz, Fenneken Wed. van Willem Tijmensz Moeder 
  Geertz, Hermen Voogd  
  Everts, Albart Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gerrit, Grete, Johan 

en Hasgen Willemsz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 g.g. en 
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat 
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

150 RAK  88 FOLIO:        70v DATUM:        31-01-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geerts, Francke Comparant  
  Hoff, Johan Comparant Secretaris 
  Willemsen, Jan Comparant Echtg. Geertien Berents 
  Moock, Peter Hendrixch Voogd  
  Aaerts, Reutger Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over Jan en Beeltien Berents, kinderen van wijlen 

Berend Gerrijts en Margareta Hoffs, verklaren van de voogden van wijlen 
Gerrijt Berents de goederen en erfenis ontvangen te hebben, waarvoor zij 
hen bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

151 RAK  88 FOLIO:       71 DATUM:         31-10-1632 

 onderwerp Boedelscheiding 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geerts, Francke Voogd  
  Hoff, Johan Voogd Secretaris 
  Willems, Jan Erfgenaam Echtg. Geertien Berents 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van Berend Gerrijts en Margreta 

Hoffs, verklaren onderling de nagelaten goederen van Gerrijt, Hendrick en 
Berentien Berents verdeeld te hebben, zonder nog enige aanspraak op elkaar 
te hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
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152 RAK  88 FOLIO:        71v DATUM:        08-02-1632 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Een mate land 
  Kampen, in de stadsvrijheid 
   
 comparanten Bornheim, Frerick van Schuldenaar Scholtes  -  echtpaar 
  Hoven Martha van der Schuldenares  
  Schenckel, Albart Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij gerechtelijk ten onderpand hebben gesteld 

aan mr Peter Vette ten behoeve van schuldeiser voor hun schuld van ƒ280 
c.g., een mate land op het erf van vrouw van Dorsen als zekerheid voor de 
betaling met Pasen a.s. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

153 RAK  88 FOLIO:       71v DATUM:        19-03-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Waescappel, François van Volmachtgever  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde Schoonvader 
  Mije, jfr Agatha van der Gevolmachtigde Moeder 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn schoonvader Peter Vette en zijn 

moeder om, in der minne of gerechtelijk, zijn erfdeel, goederen en geld te 
ontvangen in Dordrecht afkomstig van grootvader Elias van Waescappel, 
zodat hij zijn moeder en schoonvader schadeloos kan stellen voor hun 
gemaakte kosten als zij de rekening indienen. Hij geeft hen de macht van 
procurator ad lites om te doen wat nodig is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

154 RAK  88 FOLIO:       72v DATUM:       15-05-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Femme Comparante  
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Witten, Arent Voogd  
  Jansz, Louwe Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij en wijlen haar broer Henrick Jansz van hun 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   



54 
 

155 RAK  88 FOLIO:       72v DATUM:        07-11-1632 
 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Florisen, Floris Schuldenaar  
  Dirricks, Andries Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Andries Dirricks een bedrag van 

ƒ28-14 c.g. wegens arbeidsloon; hij belooft dit te betalen heden over drie 
weken, waarvoor hij al zijn goederen als onderpand stelt.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

156 RAK  88 FOLIO:       73 DATUM:         13-06-1633 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Otten, Femmeken Wed. van Willem Lucasz Moeder 
  Lucasz, Cornelis Voogd  
  Jansz, Derk Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Johan Willemsz als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ30 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 
   

 

 

157 RAK  88 FOLIO:       73v DATUM:       24-06-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Een kamp land in Diepholt, naast Meijer en Doot 
   
 comparanten Hermans, Femmeken Volmachtgeefster  
  Breda, Johan van Momber  
  Hermssen, Hermen Gevolmachtigde Drapenier 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Hermen Hermssen om, in der minne 

of gerechtelijk, de 20 rijksdaalders te vorderen van Hermen Bennings uit 
Diepholt, van Fredrick Meijer en Diderick Doot die zij haar schuldig zijn 
vanwege een kamp land en daarbij het nodige te doen, met macht van 
substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
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158 RAK  88 FOLIO:       73v DATUM:        17-07-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dreessen, Francke Schuldenaar Molenaar 
  Joosten, Arent Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Arent Joosten een bedrag van ƒ200 

g.g. die hij zal betalen heden over een maand. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

159 RAK  88 FOLIO:        74 DATUM:        

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dorsten, Femmegen van Comparante  
  Jacobsz, Henrick Echtgenoot  
  Gerits, Johan Stiefvader  
  Clas, Beltgen Moeder  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar stiefvader en moeder de goederen en erfenis 

van haar vader Johan van Dorsten ontvangen te hebben, waarvoor zij hen 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

160 RAK  88 FOLIO:       74 DATUM:        14-12-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Dreessen, Francke Schuldenaar Molenaar 
  Joosten. Arent Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Arent Joosten een bedrag van ƒ200 

g.g. en drie jaar rente met Pasen a.s. wegens de kooppenningen van enige  
huizen. Hij belooft dit te betalen in mei 1634, waarvoor hij gerechtelijk 
verbindt de overwaarde van de gekochte huizen en erven en zijn goederen, 
als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 74v t/m 76v zijn blanco. 

161 RAK  88 FOLIO:        77 DATUM:        24-04-1631 

# onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Gerrigen Wed. van Cornelis Petersz Moeder 
  Schaeffbanck, Andries Voogd  
  Henricks, Derck Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar twee minderjarige kinderen als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ20 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.  
NB. in de kantlijn: op 02-08-1666 melden de voogden over de kinderen door 
Hendrickien Thoenis, weduwe van Geert Hermsz Backer, van bovenstaande 
te zijn voldaan. De moeder van comparante heeft zich borg gesteld voor de 
betalingen. 

   
 bijzonderheden Namen van de kinderen: Jacob en Gerrit Cornelisz; niet in deze akte 

vermeld. 
   

 

 

162 RAK  88 FOLIO:       77 DATUM:         13-05-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Drie huizen en erven                                                                             
  Amsterdam, bij de Antonispoort, in de Prinsenstraat en bij ’t Camperhoofd 

1
) 

   
 comparanten Herckhoeck, Giliaem   Volmachtgever  
  Cornelisz, Jan Gevolmachtigde Amsterdam 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jan Cornelisz om voor de hoogste 

prijs te verkopen zijn vierde deel van drie huizen en daarbij alle formaliteiten  
te vervullen.  

   
 bijzonderheden 

1
) met het uithangbord: Hamburg. 

   

 

 

163 RAK  88 FOLIO:       77v DATUM:        14-05-1631  

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Horst, Gerrijt van der Schuldenaar Echtpaar 
  Jans, Trijntje Schuldenares  
  Hoochstraten, Henrick van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Henrick van Hoochstraten een 

bedrag van ƒ1272 c.g., dat zij beloven te betalen met Pasen a.s., waarvoor zij 
als onderpand stellen het geld over de jaren 1630 en ‘31 dat zij nog tegoed 
hebben van de cameraars van Kampen wegens royement en verteringen, 
dwz over 1630 ƒ500 c.g. en over 1631 ƒ772 c.g. en verder hun persoon en 
goederen. 
NB. in de kantlijn: op 13-10-1636 hebben Schepenen en Raad besloten dat 
het bedrag van ƒ772 door hen betaald zal worden aan Gerrijt van der Horst, 
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zodat deze zijn schuld kan aflossen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

164 RAK  88 FOLIO:        78v DATUM:        27-05-1631 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Geesgen Wed. van Johan v. Campen Moeder 
  Spierlinck, Henrick Gerritz Voogd  
  Gerritz, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gerrit en Toentgen 

Jansz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ20 g.g. en belooft 
hen te verzorgen en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

165 RAK  88 FOLIO:       78v DATUM:        16-06-1631 

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

gerechtelijk, zijn zaken in Deventer waar te nemen, speciaal die tegen 
Hillebrant Laekemaer of Jorijs Beij en daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

166 RAK  88 FOLIO:       79 DATUM:        20-06-1631 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stevens, Geert Comparant  
  Stevens, Willem Idem  
  Stevens, Trijne Comparante met H. v. Hoochstraten 
  Stevens, Greetgen Idem Echtg. A. Rutgersz 
  Geertz, Freckgen  Moeder  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun moeder en hun gewezen voogden de 

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

 

 

167 RAK  88 FOLIO:      79v DATUM:       23-06-1631 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, tussen Wichman Jansen en Jacob Harmsz 
   
 comparanten Harmsz, Geertruit Comparante Wed. A. Dirricks 
  Hoff, J. Momber  
  Harms, Lijsbeth Begunstigde Zusters 
  Harms, Annegen Begunstigde  
     
 samenvatting Comparante verklaart getransporteerd te hebben aan haar zusters Lijsbeth 

en Annegen haar aandeel in een huis, aan de achterzijde strekkend tot aan 
het kerkhof, zonder enige verdere aanspraak. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

168 RAK  88 FOLIO:      80 DATUM:      29-06-1631 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aeltz, Grietgen Wed. van Lubbert Frericks Moeder 
  Suirman, Henrick Voogd  
  Hermansz, Vrijdagh Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrickgen, 

Geertgen, Aeltgen en Aelt Lubbers als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd een bedrag van ƒ50 g.g., en ƒ93 c.g. die nog onder Berent 
Willemsz berusten krachtens een gerechtelijke bekentenis, verder ƒ33 g.g. 
die berusten bij Heijmen Aeltz en geërfd zijn van Derk Jansz Clumper; zij 
belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik. 
NB. in de kantlijn: op 06-05-1644 meldt Geertgen Aeltz met echtgenoot 
Reijner Geertz dat zij haar deel heeft gekregen, waarvoor zij hen bedankt.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

169 RAK   88 FOLIO:       80v DATUM:        24-08-1631 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Brunnepe  
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 comparanten Hendricks, Geertruit Wed. van Albert Alberts Moeder 
  Spirlinck, Henrick Gerrits Voogd  
  Martens, Olof Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrick, Marten, 

Elsgen, Jan en Albert Alberts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 
ieder ƒ50 c.g. en de dochter nog een zilveren kleerhaak van ƒ10 à ƒ12 c.g. en 
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te verzorgen 
met kleding en een uitzet, zoals een goede moeder betaamt. Zij heeft het 
vruchtgebruik en verbindt als onderpand haar huis en goederen, waarmee 
de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

170 RAK  88 FOLIO:       81v DATUM:        16-11-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendrix, Greetgen Volmachtgeefster Echtg. Goosen Elemant 
  Breda, Johan van Momber  
  Jans, Claesien Gevolmachtigde Echtg. Berend Cuijter 
     
 samenvatting In verband met de afwezigheid van haar echtgenoot, verstrekt comparante 

een volmacht aan Claesien Jans om samen met Gerrijt Janssen uit 
Amsterdam tot overeenstemming te komen over het geld dat door haar 
beslag bij de bewindhebbers van de Oostindische Compagnie berust, 
afkomstig van de verdiensten van haar mans broer, Michiel Janssen, 
overleden in Oost-Indië en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

171 RAK  88 FOLIO:       82 DATUM:       24-11-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Harms, Gijsbert Volmachtgever Houtkoper 
  Steenberch, Gerrit Jansen Gevolmachgtigde Zwager 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Gerrit Jansen Steenberch om, in der 

minne of gerechtelijk, zijn uitstaande schulden te innen in de provincies 
Gelderland, Overijssel en Drenthe; hij autoriseert hem om zijn zaken te 
behandelen zoals hij zelf gedaan zou hebben, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
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172 RAK  88 FOLIO:       82v DATUM:        25-11-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoendricksz, Geertruijdt  Volmachtgeefster  
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Benijer, Roloff Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Roloff Benijer om, in der minne of 

gerechtelijk, haar zaken waar te nemen, haar uitstaande pachten en renten te 
innen en verder alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

173 RAK  88 FOLIO:        82v DATUM:       17-01-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meijne, Geertruit de Comparante  
  Tomsen, mr Thomas Momber  
  Meijne, Jacques de Voogd Overleden 
     
 samenvatting Comparante verklaart dat de erfgenamen van haar gewezen voogd haar al 

zijn rekeningen en bewijzen hebben gegeven, m.u.v. een bedrag van ƒ40 c.g. 
waarvan comparante meent dat die haar toekomen en bedankt hem voor zijn 
werk, met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

174 RAK  88 FOLIO:        83 DATUM:        07-01-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Oostendurp, jfr Gheertruijt van Volmachtgeefster Wed. A.v.Haersolte 
  Gansneb gnd T., Otto  Momber  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, in het vorstendom 

Gelre, graafschap Zutphen, het sticht van Utrecht, het land van Overijssel en 
elders haar zaken waar te nemen en aan haar zoon, Nicolaes van Haersolte, 
de allodiale en herengoederen te transporteren, die zij geërfd heeft van haar 
broer Peter van Oostendurp en daarbij al het nodige te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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175 RAK  88 FOLIO:       83v DATUM:        18-04-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Geertien Volmachtgeefster  
  Breda, Johan van Momber  
  Biscop, Steven Egbertsen Gevolmachtigde Echtgenoot 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om, in der minne of 

gerechtelijk, de hoofdsom van ƒ100 c.g. te vorderen met de verlopen rente 
van Boldewijn van Corlen uit Nieuwkerk en daarbij al het nodige te doen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

176 RAK  88 FOLIO:       84 DATUM:       24-04-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Huberts, Geertken Comparante  
  Berents, Jan Echtgenoot  
  Jans, Reijner Voogd  
  Baecker, Jan Harmsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

177 RAK  88 FOLIO:        84v DATUM:        04-05-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egberts, Gerrit Comparant  
  Steenberch, Tonis Voogd  
  Dirricks, Gijsbert 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 
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178 RAK  88 FOLIO:        85 DATUM:        11-05-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Oudaert, jkr Gerrit Volmachtgever Luitenant 
  Bliserts, Thomas Gevolmachtigde Schoonzoon 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn schoonzoon Thomas Bliserts om 

namens comparant te verschijnen in Zwolle, in het conflict tussen 
comparant en jkr Johan Doeijs over hun kleinkinderen en daar te handelen 
zoals comparant zou hebben gedaan, indien aanwezig, met macht van 
substitutie en zijn overige zaken in Zwolle waar te nemen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

179 RAK  88 FOLIO:       85 DATUM:        25-06-1632 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Erf in Werven 
   
 comparanten Hendricks, Geertken Wed. van Lambert Jansen Moeder 
  Jansen, Hendrick Voogd  
  Hendricks, Lambert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Gretken Lamberts als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ675 c.g., een 
aandeel in een erf met jaarlijkse uitkering, de opbrengst van vaders kleren en 
een bed met toebehoren; zij belooft haar lezen en schrijven te laten leren en 
te doen  wat een  goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden 
zijn. Zij heeft het vruchtgebruik. 
NB. in de kantlijn: op 02-05-1636 meldt de moeder aan haar dochter haar 
kleren, lijfstoebehoren, goud en zilver na te laten omdat er geen andere 
kinderen zijn.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

180 RAK  88 FOLIO:        86 DATUM:         11-07-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Baeck, jkr Geert de Volmachtgever  
  Blanckvoort, jkr Boldewijn Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Boldewijn Blanckvoort om, in der 

minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen, met name die tegen Gerrit 
van Wijnbergen en daarbij te handelen in de geest van comparant, met 
macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
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181 RAK  88 FOLIO:       86 DATUM:       21-07-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Grete Volmachtgeefster  
  Hoff, J. Momber  
  Velde, Lambert van den Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Lambert van den Velde om bij de 

bewindhebbers van de Oostindische Compagnie te Amsterdam de ƒ12 c.g. 
per jaar te vorderen van haar neef Thomas Jans, wapensmid uit Enkhuizen, 
die in 1630 in dienst van de Compagnie met het schip Egmont naar Oost-
Indië is vertrokken en daarbij te handelen zoals comparante gedaan zou 
hebben, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

182 RAK  88 FOLIO:       86v DATUM:        23-08-1632 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Broers, Grett Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Broers, Luitgen Begunstigde Broer 
     
 samenvatting Comparante verklaart getransporteerd te hebben aan haar broer Luitgen ƒ50 

c.g. die zij tegoed had van Geert Heijkes uit de Streeck en nog ƒ22 c.g. die zij 
tegoed had van Cornelis Tonis uit dezelfde plaats. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

183 RAK  88 FOLIO:       87 DATUM:        03-09-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirricks, Gerrigen Volmachtgeefster Wed. Aelt Bartolsz 
  Hoff, J. Momber  
  Peters, Melis Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Melis Peters om, in der minne of 

gerechtelijk, haar zaken waar te nemen in Grafhorst en elders en daarbij te 
handelen zoals comparante gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht 
van substitutie. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

184 RAK  88 FOLIO:       87v DATUM:       11-09-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brants, jfr Gerbricht Volmachtgeefster Wed. Jacob v.Berck 

1
) 

  Ruitenburch, Arent van Momber Raadslid 
  Gromerbach, de Heer Gevolmachtigde Advocaat te Santen 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan advocaat Gromerbach om 

uitvoering te geven aan de gerechtelijke uitspraak dd 1621 tussen haar 
echtgenoot en de gebroeders Diderick en Jacob Mangelmans gedaan, 
waarbij de advocaat haar man bijstond en daarbij te handelen in haar geest, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) in leven Raadsheer van het vorstendom Gelre en het graafschap Zutphen 

   

 

 

185 RAK  88 FOLIO:       88 DATUM:         20-09-1632  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Brants, jfr Geerbrecht Volmachtgeefster Wed. Jacob van Barck 
  Hoff, J. Momber  
  Ruitenburch, jkr Arent van Gevolmachtigde Raadslid 
  Blanckvoirt, Boldewijn Gevolmachtigde Neef 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan twee personen om, in der minne of 

gerechtelijk, in Gelre, Kleef, Overijssel en elders de pachten, renten en 
uitstaande schulden te innen en de voorschreven formaliteiten daarbij te 
vervullen; verder al haar zaken daar waar te nemen, ook de rechtszaken en 
altijd te handelen in de geest van comparante, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

186 RAK  88 FOLIO:       89 DATUM:        03-10-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vaecht, jkr Gerrit Volmachtgever  
  Penninck, jfr Geertruit Echtgenote  
  Lipporus, d. Wilhelmus Gevolmachtigde Procureur Deventer 
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 samenvatting Namens zijn echtgenote, verstrekt comparant een volmacht aan Wilhelmus 
Lipporus om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken in Gelderland en 
Overijssel waar te nemen, zijn uitstaande schulden, pachten en renten te 
innen en verder alles te doen wat nodig is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

187 RAK  88 FOLIO:        89v DATUM:        10-10-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brouwers, Grete Volmachtgeefster Wed. Johan Jansz 
  Hoochstraten, H. van Momber  
  Thiszes, Clas  Gevolmachtigde de Streeck 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Clas Thiszes om, in der minne of 

gerechtelijk, van Greete Heijckes, weduwe van Peter Brouwers, de ƒ50 c.g. te 
eisen die haar toekomen vanwege een lening, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

188 RAK  88 FOLIO:       90 DATUM:       19-10-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lamberts, Gerrit Volmachtgever Amsterdam 
  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, in het bijzonder die tegen 
Mette van der Hove en verder alle formaliteiten te vervullen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

189 RAK  88 FOLIO:      90v DATUM:       07-11-1632 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, bij de Buitenkerk 
   
 comparanten Harms, Gretken Wed. van Wijchman Jans Moeder 
  Wijchgerts, Albert Voogd  
  Jansen, Lucas Voogd  
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 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Merrigen, Jan, 
Hendrickien en Wichmoetin Wijchmoets als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd samen ƒ225 c.g. en de dochters een bed met toebehoren bij 
hun huwelijk, als de moeder het zich kan veroorloven 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

190 RAK  88 FOLIO:       91 DATUM:       30-11-1632 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsz, Geertken Wed. van Albert Coenders Moeder 
  Harms, Jurrien Voogd  
  Jans, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Albertgen Alberts als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 g.g. en een bed met toebehoren 
en belooft haar lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen 
wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

191 RAK  88 FOLIO:        91v DATUM:       11-01-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Brouwerij 
   
 comparanten Bronckhorst, Gisbert van Schuldenaar  
  Steenberch, Gerrit Jans Schuldeiser  
  Arents, Jacques Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrit Jans Steenberch een bedrag 

van ƒ597 c.g. waarvan een obligatie bestaat; hij zal met Pasen a.s. de eerste 
termijn ontvangen van Jacques Arents die zijn brouwerij heeft gekocht en 
stelt voor schuldeiser deze termijn als gerechtelijk onderpand. Koper belooft 
de eerste termijn op tijd te betalen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

192 RAK  88 FOLIO:        92 DATUM:       06-02-1633 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed Huis en erf 
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  Kampen, Hofstraat, hoek St. Jacobsstraat 
   
 comparanten Jans, Gerrit Schuldenaar  
  Tack, Maria Echtgenote  
  Backer, Jan Jansz Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart gecedeerd te hebben aan Jan Jansz Backer een bedrag 

van ƒ100 g.g. dat hij nog tegoed heeft als resterende kooppenningen van een 
huis aan Johan Berentz, te betalen met Pasen 1633, zodat schuldeiser dit 
kan opeisen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

193 RAK  88 FOLIO:      92v DATUM:       19-03-1633 

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Gretken Comparante Wed. Thijs Arent 
  Hoff, J. Momber  
  Bausen, Bauen Comparant Echtg. Jenneke Thijs 
  Thijs, Greetken Comparante  
     
 samenvatting Comparanten verklaren met elkaar te zijn overeengekomen dat comparante, 

hun stiefmoeder, voorlopig de goederen van het sterfhuis mag gebruiken en 
de schulden op zich nemen; na haar dood, zullen de anderen de goederen 
verdelen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

194 RAK  88 FOLIO:       93 DATUM:       20-03-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lambertz, Gerrit Volmachtgever Amsterdam 
  Wolffs, Rijckman Gevolmachtigde IUL 
  Sibrandi, Ivonem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Rijckman Wolffs en Ivonem Sibrandi  

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

195 RAK  88 FOLIO:        93 DATUM:       13-04-1633 

 onderwerp Convenant 
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 onroerend goed Landerijen van het Raas 
   
 comparanten Cornelisz, Gerrit Comparant Stadsmeier van het Raas 
  Jansz, Johan Comparant Idem 
  Reijnersz, Johan Comparant Idem 
  Floris, Geert Comparant Idem 
     
 samenvatting Comparanten verklaren met elkaar, in tegenwoordigheid van de dijkgraaf en 

heemraden, afgesproken te hebben welke landerijen zij gedurende tien jaar 
mogen gebruiken en onderhouden en welke regels verder gelden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

196 RAK  88 FOLIO:  DATUM: 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tellinckhuisen, Goddert van Comparant Wdn. jfr C. v. Twickeloe 
  Wittenhorst, jfr Maria van Echtgenote  
  Twijckeloe, Roloff van Executeur  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Roloff van Twijckeloe en zijn zusters Geertruit, 

Judith en Johanna ontvangen te hebben het geld en de goederen die hem 
vanwege jfr Croese van Twickeloe toekwamen van de boedelscheiding dd 
06-01-1630, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

197 RAK  88 FOLIO:        94 DATUM:       16-05-1633  

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Harmsz, Geertken Schuldenares Echtg. Johan Varine 

1
) 

  Hoff, J. Momber  
  Alberts, Coendert Schuldeiser  
     
 samenvatting Vanwege de afwezigheid van haar echtgenoot, verklaart comparante 

schuldig te zijn aan Coendert Alberts een bedrag van ƒ200 g.g. wegens 
huishuur en geleend geld; zij belooft dit te betalen met ƒ25 of ƒ50 g.g. per 
jaar, m.i.v. volgend jaar, waarvoor zij als onderpand stelt haar roerend en 
onroerende goederen. 
NB. in de kantlijn: op [datum onleesbaar] is bovenstaande voldaan. Akte is 
doorgehaald. 

   
 bijzonderheden 

1
) sergeant 
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198 RAK  88 FOLIO:      94v DATUM:      24-06-1633 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermensz, Gisbert Comparant  
  Jansz, Hermen vader  
  Jansz, Gerrit Voogd  
  Petersz, Bartolt Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn vader en zijn gewezen voogden de goederen en 

erfenis ontvangen te hebben van zijn moeder en zijn broer Henrick 
Hermensz, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

199 RAK  88 FOLIO:       94v DATUM:        12-07-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Smalschip 
   
 comparanten Goesensz, Gerrit Schuldenaar Harderwijk 
  Willemsz, Hubert  Schuldeiser Zutphen 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hubert Willemsz een bedrag van 

ƒ1350 c.g. wegens een gekocht smalschip met de grootste kabel, de beide 
zwaarden en het roer en belooft het bedrag in termijnen te betalen: nu ƒ300 
c.g., met midwinter a.s. ƒ100 c.g. en op 10-06-1634 weer ƒ300 c.g., in 1635 en 
’36 jaarlijks ƒ300 c.g. en daarna ƒ150 c.g. Als onderpand stelt hij het 
smalschip met toebehoren en gereedschap en zijn roerende en onroerende 
goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

200 RAK  88 FOLIO:        95v DATUM:       11-08-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerbertz, Gerbert Volmachtgever Zalk 
  Sibrandi, mr Ivonem Gevolmachtigde Procureur 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ivonem Sibrandi om, zowel binnen 

als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen in Kampen, met name die tegen 
Mette van der Hove en daarbij het nodige te doen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
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201 RAK  88 FOLIO:       95v DATUM:       27-08-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Gerbert Volmachtgever  
  Sael, mr Jan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Jan Sael om zijn zaken voor het 

stadsgerecht waar te nemen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

202 RAK   88 FOLIO:       96 DATUM:        04-09-1633 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Beitelschip   
   
 comparanten Dijck, Gerrijt van Comparant  
  Lespierre, Steven de Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant zal, als zijn eigen schuld, aan Steven de Lespierre betalen ƒ77-5 

die zijn ouders, Jochem van Dijck en Metties Lubberts, hem schuldig zijn en 
dit onder verband van zijn persoon en goederen en vooral van zijn 
bijtelschip dat aan de Welle ligt  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

203 RAK  88 FOLIO:       96 DATUM:        28-09-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jeremias, Gerrit Volmachtgever  
  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 stad- en landgerecht en 
daarbij te handelen in de geest van comparant, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

204 RAK  88 FOLIO:       96v DATUM:       06-11-1633 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Jacobsz, Frerick Wdn. van ….. Vader 
     
 samenvatting Comparant verklaart alsnog aan zijn dochter Geertgen Frericks schuldig te 

zijn voor haar moeders erfdeel een bedrag van ƒ28 c.g., dat hij belooft te 
betalen met ƒ14 c.g. en met Pasen a.s. weer met ƒ14 c.g., waarvoor hij als 
onderpand stelt zijn persoon en goederen.  

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

205 RAK  88 FOLIO:       97 DATUM:       11-05-1631 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Hofstraat, hoek St. Jacobsstraat 
   
 comparanten Egbertz, Herman Comparant Echtpaar 
  Jansz, Engeltgen Comparante  
  Backer, Jan Jansen Verkoper  
     
 samenvatting Comparanten verklaren getransporteerd te hebben aan Jan Jansen Backer 

een bedrag van ƒ100 g.g. resterende kooppenningen van een huis, die nog 
onder Jan Berents berustten en waarvan de vervaldatum is Pasen 1632. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

206 RAK  88 FOLIO:       97 DATUM:       13-05-1631 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Bovenpoorte 
   
 comparanten Lucsen, Henrick Schuldenaar En echtgenote 
  Moock, Peter Henricks Schuldeiser Echtpaar 
  Dubbelts, Marrigje  Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Peter Henricks Moock en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ278½ g.g. en belooft dit te betalen met Kerstmis 
a.s., waarvoor hij als onderpand stelt zijn huis en andere goederen, als bij 
verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

207 RAK  88 FOLIO:       98 DATUM:       18-05-1631 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis, hof en bongerd 
  Brunnepe, Noordsteeg 
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 comparanten Ents, Herman van   Comparant  
  Willemsz, Hermen Schuldenaar  
  Albartz, Johan Schuldenaar En zusters Engele 

1
) 

     
 samenvatting Comparant verklaart van Hermen Willemsz, Johan Albartz en diens zusters 

ontvangen te hebben de jaarlijkse rente ad ƒ22½ g.g. gevestigd op een huis 
in Brunnepe, waarvan de rentebrief niet beschikbaar is; hij bedankt hen 
daarvoor met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden 

1
) en Nijese Albartz 

   

 

 

208 RAK  88 FOLIO:       98 DATUM:        26-05-1631 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Hofstraat, naast het Zwarte Peerd 
   
 comparanten Haegedorn, mr Harmen Michgels Wdn. Aeltken Peters Vader 
  Peters, Cornelis Voogd  
  Olvertsen, Jan   Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Peter, Dirrick, Lambert 

en Berend Herms als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een 
bedrag van ƒ250 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. Hij heeft het vruchtgebruik en stelt als onderpand zijn 
huis en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

209 RAK  88 FOLIO:        99 DATUM:        20-07-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Elburgh, Hendrick Wijnes vd Volmachtgever  
  Sibrandi, d. Ivonem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ivonem Sibrandi om zijn zaken voor 

het stads- en landgerecht in Kampen waar te nemen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

210 RAK  88 FOLIO:       99 DATUM:        25-07-1631 

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

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

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

211 RAK  88 FOLIO:       99v DATUM:        26-07-1631 

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

nemen in Kampen voor het scholtengerecht, met macht van substitutie. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

212 RAK  88 FOLIO:       99v DATUM:       05-08-1631 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Heijmensz, Henrick Comparant  
  Gansneb gnd T., Otto Voogd  
  Roloffsen, Lambert Voogd  
  Roloffs, Heijmen Voogd  
  Lambertz, Derck 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 
   

 

 

213 RAK  88 FOLIO:       100 DATUM:        31-08-1631 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Hillebrants, Hendrickien Schuldenares Wed. E. Hillebrant 

1
) 
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  Breda, Johan van Momber  
  Ras, Johan Schuldeiser  
  Dorre, Jan Hendrix Koper  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Johan Ras een bedrag van ƒ16-19 

c.g. dat zij zal betalen van de termijn die zij met Martini a.s. ontvangt van 
haar verkochte huis aan Jan Hendrix Dorre; de koper belooft tijdig te 
betalen. 

   
 bijzonderheden 

1
) wieldraaier 

   

 

 

214 RAK  88 FOLIO:        100 DATUM:        05-09-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alberts, Saertien Volmachtgeefster Echtg. Isebrant Janssen 

1
) 

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

behartigen voor het stadsgerecht van Kampen. 
   
 bijzonderheden 

1
) Kamperveen 

   

 

 

215 RAK  88 FOLIO:       100v DATUM:       22-09-1631 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Proper, Henrick   Wdn. van Corneliszgen Jansz Vader 
  Backer, Johan    Voogd  
  Coeckebacker, Johan  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hermtgen, Johan en 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

216 RAK  88 FOLIO:        100v DATUM:       20-10-1631 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Henrick Comparant Weduwnaar 
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  Spierlinck, Arent Gerritz Voogd  
  Jansz, Thonis Voogd Metselaar 
     
 samenvatting Comparant verklaart van de gewezen voogden de goederen en erfenis die  

zijn overleden vrouw Willemtgen Volmers tegoed had van haar ouders, 
ontvangen te hebben, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

217 RAK  88 FOLIO:      101 DATUM:        03-11-1631 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendrix, Hendrickien Comparante  
  Breda, Johan van Momber  
  Gerrijts, Femme Moeder  
     
 samenvatting In verband met de afwezigheid van haar echtgenoot, verklaart comparante  

van haar moeder ƒ500 c.g. ontvangen te hebben als erfdeel van haar vader, 
Hendrick Lamberts, dd 05-09-1628 bewezen, waarvoor zij haar bedankt met 
belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

218 RAK  88 FOLIO:        101 DATUM:        25-11-1631 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Andriesz, Hartger Schuldenaar Schoenmaker 
  Dercksz, Hille Schuldeiseres Wed. Cornelis Jansz 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hille Dercksz een bedrag van ƒ75 

g.g. en belooft dit in drie termijnen te betalen: met Michael 1632, 1633 en 
1634 telkens ƒ25 g.g. met de rente, waarvoor hij als onderpand stelt zijn 
persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

219 RAK  88 FOLIO:       101v DATUM:        26-11-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reesen, Hendrick Volmachtgever  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
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 samenvatting Comparant, mede caverende voor zijn zusters Aeltien en Toentien, verstrekt 

een volmacht aan Peter Vette om, met middelen van recht, een kapitaal van 
600 daalders, 424 daalders en ƒ318 te vorderen dat hem en zijn zusters 
toekomt krachtens drie obligaties van Gerrijt van Wijnbergen en daarbij alles 
te doen wat nodig is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

220 RAK  88 FOLIO:       102 DATUM:        04-01-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Bovenpoorte, tussen Wessel Jacobs en Cornelijs Jacobs 

1
) 

   
 comparanten Voorn, jkr Hendrick Comparant  
  Cruijse, jfr Adriana Schoonmoeder  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat zijn schoonmoeder van Andries Helmsen op 04-05-

1628 ontvangen heeft ƒ80 g.g. uit diens huis, waarvan echter de gezegelde 
brief niet te vinden is; deze zal geannuleerd worden bij eventueel 
terugvinden. Hij bedankt hem met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden 

1
) scheepstimmerman 

   

 

 

221 RAK  88 FOLIO:      102v DATUM:       12-01-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Helmichs, Hendrick Volmachtgever  
  Aertssen, Egbert Gevolmachtigde Gerechtsdienaar in 

1
) 

     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Egbert Aertssen om, in der minne of 

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

   
 bijzonderheden 

1
) Oldebroek 

   

 

 

222 RAK  88 FOLIO:      103 DATUM:      09-02-1632 

 onderwerp Betalingsafspraak 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Laeckeman, Hillebrant Comparant Goudsmid 
  Jacobsz, Gerrit Schuldeiser Goudsmid Deventer 
  Gisberts, Herman Borg  
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  Wijck, Boldewijn Borg  
     
 samenvatting Comparant is veroordeeld om aan Gerrit Jacobsz een bedrag van ƒ770-2-8 

c.g. te betalen wegens de aankoop van een juweel, waarvan hij nu ƒ200 c.g.  
betaald heeft; het resterende bedrag wil hij betalen in twee termijnen: met 
Pinksteren ƒ417-2-8 c.g. en de rest met Jacobi daaropvolgend, alles als bij 
verwonnen panden. Als onderpand gelden zijn persoon en goederen en twee 
borgen staan in voor de correcte betaling.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

223 RAK  88 FOLIO:       103v DATUM:        01-03-1632 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Hilligen Wed. van Johan Merede Moeder 
  Dijcks, Willem Voogd  
  Willemsz, Philip Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Eduwart Merede als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g. en belooft hem te verzorgen 
en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

224 RAK  88 FOLIO:       104 DATUM:       05-03-1632 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stee, Hans   Schuldenaar Korporaal bij 

1
) 

  Barcke, jfr   Schuldeiseres  
  Gerrits, mr Albert Schuldeiser  
  Egberts, Joannes Schuldeiser  
  Claesen, Jan Schuldeiser Houtzager 
     
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan jfr Barcke ƒ11-4 c.g, aan Albert 

Gerrits ƒ7-10 c.g., aan Joannes Egberts ƒ4-16 c.g. en aan Jan Claesen ƒ4-10 
c.g., afkomstig zowel van huishuur, arbeidsloon en geleverde waren. De 
schulden worden van zijn gage ingehouden, waarvoor de kapitein instaat. 

   
 bijzonderheden 

1
) kapitein Timmerman 

   

 

 

225 RAK  88 FOLIO:       104 DATUM:       09-03-1632 
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 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t 
   
 comparanten Clasz, Henrick Schuldenaar  
  Brouwer, Johan Minicus Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Minicus Brouwer een bedrag 

van ƒ47-4-8- c.g., dat hij belooft te betalen met een derde deel op Pinksteren, 
met Michaelis het tweede derde deel en met Pasen 1633 het restant, 
waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn, als bij verwonnen 
panden.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

226 RAK  88 FOLIO:       104v DATUM:        15-03-1632  

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dercksz, Henrick Wdn. van Geertgen Geertz Vader 
  Petersz, Mathijs Voogd  
  Berentz, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerrit, Hermtgen, 

Derckgen, Abraham en Isaack als moeders erfdeel te hebben gereserveerd 
elk een halve goudgulden en belooft hen te verzorgen en te doen wat een  
goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

227 RAK  88 FOLIO:      105 DATUM:       22-03-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
    
 comparanten Jansz, Henrick Comparant  
  Dercksz, Roloff Voogd  
  Weszelsz, Wijcher Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de erfenis en goederen te 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

228 RAK  88 FOLIO:       105 DATUM:       22-03-1632  
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 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Schip 
   
 comparanten Welmers, Hubert Borg  
  Eeckelboom, Jan Jansen Schuldeiser  
  Leuse, Jellis Willemsz Schuldenaar Zwager 
     
 samenvatting Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld voor zijn zwager Jellis 

Willems Leuse op verzoek van Jan Jansen Eeckelboom voor een 
verzekeringsbrief groot ca. ƒ1000 c.g. berustende bij zijn zwager in 
Amsterdam, die aan schuldeiser ter hand zal worden gesteld als garantie 
voor de resterende koopsom van ƒ920 c.g. van zijn schip aan Jellis Leuse 
verkocht, die nu van plan is naar Jutland te varen. Schuldenaar machtigt 
comparant om de assurantiebrief over te dragen aan schuldeiser. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

229 RAK  88 FOLIO:      106  DATUM:       05-04-1632 

 onderwerp Transport van assurantiebrief 
   
 onroerend goed Boeijer 
   
 comparanten Welmers, Hubert Gevolmachtigde  
  Leuse, Jelis Willemsz Volmachtgever Zwager 
  Eckelboom, Jan Jansen Schuldeiser  
     
 samenvatting Als gevolmachtigde van zijn zwager, draagt comparant over aan schuldeiser 

een assurantiebrief dd 31-03-1632 groot ƒ1000 c.g. ten gunste van zijn 
zwager en gevestigd op diens boeijerschip waarmee hij naar Jutland wil 
varen, om zodoende garant te staan voor de resterende kooppenningen ad 
ƒ920 c.g.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

230 RAK  88 FOLIO:       106v DATUM:        11-04-1632 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed Huis en erf 
   
 comparanten Christophers, Henrick Comparant Ontvanger Vollenhove 
  Steenberch, Thonis Voogd  
  Harinsen, Gijsbert Voogd  
  Albarts, Egbert Voogd  
  Peters, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart overgedragen te hebben aan de voogden over de 

kinderen van wijlen Jan Dirricks en Trude Jansz een bedrag van ƒ1000 g.g. 
ten behoeve van de kinderen en het geld van de termijnen over 1636 t/m ’38 
van comparants verkochte huis aan majoor Dirrick Duijcsen te vorderen. 
NB. in de kantlijn: op 09-05-1653 meldt ds Samuel Schriverus, Mastenbroek,  
dat de dochters Duijcks aan hem ƒ1000 g.g. met de rente hebben afgelost, 



80 
 

waarvoor hij bedankt met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

231 RAK  88 FOLIO:       107 DATUM:        11-04-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsen, Hendrick Volmachtgever  
  Goetvrede, Jan Gevolmachtigde Elburg 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jan Goetvrede om, in der minne of 

gerechtelijk, van luitenant Johan Chard een bedrag van ƒ93-6 c.g. te 
vorderen dat deze hem schuldig is volgens obligatie wegens kostgeld en 
arbeidsloon en daarbij alles te doen wat nodig is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

232 RAK  88 FOLIO:        107v DATUM:        09-04-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Landerijen 
   
 comparanten Hartgers, jfr Henrica Volmachtgeefster Wed. W. van Wijnbergen 
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Wolffs, Rijckman Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Rijckman Wolffs om namens haar 

de stukken land in Paaslo in bezit te nemen die zij geërfd heeft van jfr 
Bartruit van Tweebergen, in leven echtgenote van Godert van Steenhuijsen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

233 RAK  88 FOLIO:        108 DATUM:        23-04-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Samereusschip 
   
 comparanten Andriessen, Hendrick Volmachtgever  
  Haeck, Michil Gevolmachtigde Constabel 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Michil Haeck om, in der minne of 

gerechtelijk, van de erfgenamen van Toenijs Dircks Besteneer ƒ51 c.g. te 
vorderen, restant van ƒ153 c.g. voor een samereusschip dd 25-02-1630 
verkocht en daarbij het nodige te doen, met macht van substitutie.  
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 bijzonderheden Geen 
   
 

 

234 RAK  88 FOLIO:       108 DATUM:        02-05-1632 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aertz, Herbert Schuldenaar  
  Dercks, Jan Schuldeiser De erfgenamen van … 
  Jansz, Truide  Schuldeiseres Echtgenote 
  Santen, Hermen Samuels Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de erfgenamen van Jan Derksz een 

bedrag van honderd daalders, dat hij belooft te betalen in mei 1633, 
waarvoor hij als onderpand stelt zijn persoon en goederen. Er is een borg 
aangesteld.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

235 RAK   88 FOLIO:        108v DATUM:        29-05-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meijnerts, Johan Comparant Broers 
  Meijnerts, Gerrit Comparant  
  Benier, Evert Voogd  
  Egberts, Derck Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogden de goederen en erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

236 RAK  88 FOLIO:       109 DATUM:        31-05-1632  

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Voorn, jkr Hendrick Comparant  
  Willemsen, mr Hermen Tussenpersoon Kistenmaker 
     
 samenvatting Comparant verklaart namens zijn moeder, jfr Gerbracht Hoppenbrouwer 

weduwe Ruijtenburch, dat Hermen Willems haar ƒ100 g.g. heeft betaald met 
de verschuldigde rente, afkomstig van Jan Hendrixch Cuijper en echtgenote 
Aeltien Assies, die dit hadden geleend van de weduwe met als onderpand 
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het huis waar nu Hermen Willemsen in woont. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

237 RAK  88 FOLIO:      109 DATUM:       02-06-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Spierlinck, Henrick Geertz Comparant Kerkmeester van 

1
) 

  Laenwijck, Johan van de Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Johan van de Laenwijck de rente ad ƒ6 c.g. heeft 

betaald ten behoeve van het Gasthuis, waarvoor hij hem bedankt met belofte 
van vrijwaring, hoewel de rentebrief niet beschikbaar is. De hoofdsom is 
gevestigd op een erf in de stadsvrijheid, buiten de Cellebroederspoort. 

   
 bijzonderheden 

1
) het Sint Geertruiden Gasthuis 

   
 

 

238 RAK  88 FOLIO:        109v DATUM:       15-06-1632 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steege, Henrick ter Wdn. van Wijntgen Egbertsz Vader 
  Claesen, Franck Voogd  
  Hendricks, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Annegen en Egbert 

Hendricks als moeder erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ500 c.g. en de 
opbrengst van moeders kleren; 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. 
NB. in de kantlijn: op 04-03-1665 meldt Annegen Henrix haar deel te hebben 
ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

239 RAK  88 FOLIO:        110 DATUM:       02-06-1632 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermans, Henrickgen Wed. van Henrick Evertz Moeder 
  Pouwels, Henrick Voogd  
  Roloffsen, Gerrit Voogd  
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 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Mette en Johan 
Henricks als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ100 c.g., een 
bed met toebehoren en een uitzet 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 
   

 

 

240 RAK  88 FOLIO:        110v DATUM:        20-06-1632 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Zijlsteeg 
   
 comparanten Hermans, Henrickgen Schuldenares Wed. Henrick Evertz 
  Pouwels, Henrick Momber  
  Roloffsen, Gerrit Momber  
  Louwsen, Johan Schuldeiser Echtpaar 
  Petersz, Aeltien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Johan Louwsen en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ100 c.g. dat zij belooft terug te betalen, 
waarvoor zij als onderpand stelt de overwaarde van haar woonhuis. 
NB. in de kantlijn: op 05-03-1634 meldt burgemeester Johan Louwsen te zijn 
voldaan van bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

241 RAK  88 FOLIO:       111 DATUM:        16-07-1632 

 onderwerp Transport van goederen 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Alartz, Henrick Comparant  
  Sabe, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart gerechtelijk te hebben gecedeerd aan Johan Sabe al 

zijn roerende en onroerende goederen, wegens een schuld.   
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

242 RAK  88 FOLIO:        111 DATUM:        23-07-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Venestraat 
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 comparanten Sasze, Henrick Comparant  
  Dercks, Lubbegien  Comparante  
     
 samenvatting Comparanten, mede caverende voor Heiltgen en Mettgen Chrisostemus, 

verklaren als legataris van Judit Moebeecke, weduwe van Jacob van Luijck, 
de legaten ontvangen te hebben krachtens testament dd 12-12-1626, 
waarvoor zij bedanken met belofte van vrijwaring. Eerste comparant stelt 
zich borg met zijn huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

243 RAK  88 FOLIO:        111v DATUM:       11-08-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hertgers, jfr  Henrica Volmachtgeefster Wed. Willem v. Wijnbergen 
  Breda, Johan van Momber  
  Snel, Wolter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Wolter Snel om, in der minne of 

gerechtelijk, uit de boedel van Gerrijt van Wijnbergen en jfr Alijdt van 
Ulenbroeck uit Oldebroek of elders te vorderen de verzegelde rentebrieven 
en handschriften die haar toekomen en daarbij te handelen in haar geest, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

244 RAK  88 FOLIO:      112 DATUM:        22-08-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coops, Henrick Volmachtgever Broers 
  Coops, Beert Idem  
  Coops, Egbert Idem  
  Coops, Henrick Egberts  Idem Voogd 
  Haertgerinck, Lubbert Idem Voogd 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten en de voogden over de kinderen van Jacob Egberts Coops, 

verstrekken een volmacht aan Peter Vette om, in der minne of gerechtelijk, 
hun zaken waar te nemen voor het stads- en landgerecht en daarbij al het 
nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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245 RAK  88 FOLIO:       112v  DATUM:        29-08-1632 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brouwers, Hendrickien Wed. van Cornelijs Goeverts Moeder 
  Breda, Johan van  Momber  
  Janssen, Reijnder Voogd  
  Vrericksen, Dirck Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Goevert en Albertgen 

Cornelijs als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ800 c.g. en een 
bed met toebehoren en belooft hen te verzorgen 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 
   

 

 

246 RAK  88 FOLIO:       113 DATUM:       31-10-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Henrick Comparant  
  Lueffers, Anna Comparante  
  Roloffsen, Engbert Executeur  
  Velde, Aelt ter Executeur  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Henrick Lucassen en Grietgen Petersz, 

verklaren van de executeurs de goederen en erfenis ontvangen te hebben 
die zij voor hen in berusting hadden, waarvoor zij hen bedanken met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

247 RAK  88 FOLIO:       113 DATUM:       13-11-1632 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claesen, Henrick Schuldenaar  
  Wegewaert, Kijliam Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart, mede namens zijn echtgenote, schuldig te zijn aan 

Kijliam Wegewaert een bedrag van ƒ143 c.g. wegens geleverde waren en 
belooft dit te betalen waarvoor hij als onderpand stelt twee blaasbalgen, 
huisraad en zijn andere goederen. 
NB. in de kantlijn: op 15-03-1633 is de bekentenis teniet gedaan door 
schuldeiser na ingrijpen van de burgemeesters. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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248 RAK  88 FOLIO:        113v DATUM:       25-11-1632 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wessels, Henrick Volmachtgever Hasselt 
  Sael, mr Jan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Jan Sael om zijn zaken voor het 

stads- en landgerecht waar te nemen en daarbij al het nodige te doen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

249 RAK  88 FOLIO:        113v DATUM:        31-12-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Helmichsen, Henrick Volmachtgever Houtkoper 
  Jans, mr Sijmon Gevolmachtigde Vijl-  en 

1
) 

     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Sijmon Jans om, in der minne of 

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

   
 bijzonderheden 

1
)pompenmaker 

   

 

 

250 RAK  88 FOLIO:       114 DATUM:       30-01-1633 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sonnemans, Henrick Comparant  
  Brants, Jenneken Echtgenote  
  Louwsen, Johan Voogd  
  Backer, Gerrit Voogd  
  Roelofs, Lambert Voogd  
     
 samenvatting Namens zijn vrouw, verklaart comparant van haar gewezen voogden een 

bedrag van ƒ1500 c.g. ontvangen te hebben als haar vaders erfdeel, 
waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

251 RAK  88 FOLIO:        114v DATUM:        07-02-1633 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Hadewijch Wed. van Thomas Violet  Moeder 
  Wending, Johan Stevens  Voogd  
  Schrijne, Guiliam Theijler   Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Henrick Violet als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ30 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 
   

 

 

252 RAK  88 FOLIO:        114v DATUM:        15-02-1633 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pouwels, Hubert Wdn. van Anneken Henricksz Vader 
  Richter, Jurrien Laurentz Voogd  
  Schutdorp, Berent Jansz v. Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrickgen en 

Cathalintgen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 
ƒ70 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 
   

 

 

253 RAK  88 FOLIO:        115  DATUM:      19-02-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
   
 comparanten Dercksz, Henrick Volmachtgever  
  Alartz, Obe Volmachtgeefster  
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Jansz, Henrick Gevolmachtigde  
  Lubberts, Jurrien Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Lutgart Alartz, gewezen echtgenote van  

Gisbert Voet, verstrekken een volmacht aan Henrick Jansz en Jurrien 
Lubberts om namens hen een huis te verkopen dat zij van Lutgart Alartz 
geërfd hebben en daarbij alle formaliteiten te vervullen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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254 RAK  88 FOLIO:       115v DATUM:        22-02-1633 

 onderwerp Transport van land 
   
 onroerend goed Een perceel land 
  Kampen, Steendijk, buiten de Venepoort, bij het oude sluisje 
   
 comparanten Gerritsz, Henrick Jan Verkoper  
  Brouwer, Jan Dominicus Koper  
     
 samenvatting Comparant heeft gerechtelijk getransporteerd aan Jan Dominicus Brouwer 

een perceel land, door Alert Willems betimmerd en ziet daarbij af van al zijn 
rechten.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

255 RAK  88 FOLIO:        116 DATUM:       25-03-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
   
 comparanten Spijerlinck, Henrick Gerritz Gevolmachtigde Kerkmeester 
  Ridder, Niclas Pau  Volmachtgever Heer van Bennebroek 
     
 samenvatting Comparant, met een volmacht dd 22-03-1633 uit ‘s Gravenhage, is gerechtigd  

om van de erven van Jacob de Meijne en de houder van diens bank van 
lening een bedrag van ƒ1100 c.g. te ontvangen, afkomstig van een schuld 
van Jacob de Meijne aan de grootvader van volmachtgever, Niclas Seijs, 
gevestigd op een huis waarin zich de bank van lening bevindt. Hij verklaart 
nu van Johan Dijmmer de Meijne het bedrag ontvangen te hebben, waarvoor 
hij hem bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

256 RAK  88 FOLIO:       116v DATUM:        25-03-1633 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. Erf en goed  
      Oosterwolde 
  2. Vijf akkers land 
      Oostendorper enk 
   
 comparanten Munter, Henrick  Wdn. Henrica van Wijngeerden Vader 
  Wilsem, Tijmen van Voogd  
  Baeck, Johan de Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Boucke, Frerick en 

Johan Munter als moeders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van een 
erf, bewoond door Henrick Jansz, een aandeel in vijf akkers land, een 
perceel in Kuinre, opbrengst jaarlijks ƒ4½ c.g., ƒ1 g.g. rente uit Vollenhove 
en de opbrengst van de kleren en belooft hen lezen en schrijven te laten 
leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden 
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tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik en heeft afgesproken met de 
voogden dat de honderd daalders, door de moeder gelegateerd, voorlopig bij 
de vader blijven. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

257 RAK  88 FOLIO:       117v DATUM:       01-04-1633 

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

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

258 RAK  88 FOLIO:        117v DATUM:        01-04-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Bovenpoorte 
   
 comparanten Lucasz, Henrick Schuldenaar Echtpaar 
  Lubbertz, Henrickgen Schuldenares  
  Moeck, Peter Henricksz Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Peter Henricksz Moeck een 

bedrag van ƒ265 g.g. en beloven dit te betalen met midwinter 1633, waarvoor 
zij als onderpand stellen hun huis, persoon en goederen, als bij verwonnen 
panden. 
NB. in de kantlijn: op 28-01-1634 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

259 RAK  88 FOLIO:        118 DATUM:       30-04-1633 

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed Erf genaamd Delmer 
  Dalfsen, buurschap Lente 
   
 comparanten Knoppert, Henrick Comparant  
  Winsem, Elisabeth van Comparante andere zijde De erven van … 
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 samenvatting Comparant verklaart overeengekomen te zijn met de erfgenamen van 

Elisabeth van Winsem gnd Braa, dat hij geen geld zal uit keren van zijn 4
e
 

deel van een erf dat hij gekocht heeft van jkr Albert van Starkenburch en 
Joannes Luderius, zonder voorkennis van genoemde erven. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

260 RAK  88 FOLIO:       118 DATUM:       10-05-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Clasz, Henrick Schuldenaar  
  Petersz, Johan Schuldeiser uit Leusden (?) 
     
 samenvatting Comparant bekent schuldig te zijn aan Johan Petersz een bedrag van ƒ25 

g.g. en ƒ12½ c.g. rente die hij belooft te betalen met Jacobus van dit jaar, 
waarvoor hij als onderpand stelt zijn persoon en goederen.  
NB. in de kantlijn: op 21-08-1633 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

261 RAK  88 FOLIO:       118v DATUM:        05-06-1832 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Hester Comparante Echtg. Boldewijn Vijck 
  Gisberts, Herman Momber  
  Bonth, Thomas Momber  
  Jacobsz, Marritgen Dienstmaagd Van haar moeder 
     
 samenvatting In afwezigheid van haar echtgenoot, verklaart comparante dat zij beloofd 

heeft de oude dienstmaagd van haar moeder voorlopig een traktement van 
ƒ100 c.g. per jaar te verlenen, waarna zij het recht heeft te vertrekken, 
waarvoor zij als onderpand stelt de erfenis en goederen van haar vader.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

262 RAK  88 FOLIO:       119 DATUM:       15-06-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Kalverhekkenweg 
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 comparanten Petersz, Johan Schuldenaar  
  Aertz, Jacobje Echtgenote  
  Willemsz, Henrick Schuldeiser Echtpaar 
  Henricks, Jacobgen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant, caverende voor zijn echtgenote die te zwak is om aanwezig te 

zijn, verklaart schuldig te zijn aan Henrick Willemsz en echtgenote een 
bedrag van ƒ106 g.g. en belooft dit te betalen met Pasen 1634, waarvoor hij 
als onderpand stelt de overwaarde van zijn huis en verdere goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

263 RAK  88 FOLIO:        119v DATUM:         24-06-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hardenberch, Johan van Volmachtgever  
  Hardenberch, Lubbert van Gevolmachtigde Vader 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn vader om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen, met macht van substitutie.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

264 RAK  88 FOLIO:        119v DATUM:        02-07-1633 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Henrickien Comparante  
  Jansen, Jurrien Echtgenoot  
  Bevergeren, Jurrien Hermsz v. Voogd  
  Twenthe, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

265 RAK  88 FOLIO:       120 DATUM:        10-07-1633 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed Huis en where 
  Kampen, Vloeddijk, tussen jkr v. Voorst en Rijck Dirricks 
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 comparanten Janssen, Hendrick Comparant Amsterdam 
  Jans, Martij Echtgenote  
  Bedienaren der Armen Begunstigden  
     
 samenvatting Namens zijn echtgenote en als erfgenaam van Claessien Jans, gewezen 

echtgenote van Berent Cuijper, verklaart comparant gerechtelijk te hebben 
gecedeerd aan de bedienaren van de Armenkamer in Kampen een bedrag 
van ƒ235 c.g. dat hij nog tegoed heeft van Claes Janssen Cloecke wegens 
de verkoop van een huis volgens koopcedule dd 22-12-1629. Dit alles 
vanwege een legaat door Claessien Jans aan de Armen geschonken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

266 RAK  88 FOLIO:        120v DATUM:       24-07-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoogerweijde, Hermen Dirrixen Volmachtgever  
  Hoochstraten, Henrick van Gevolmachtigde Secretaris 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick van Hoochstraten om, in der 

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

 

 

267 RAK  88 FOLIO:        120v DATUM:       29-07-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brouwer, Hermen Willemsen Schuldenaar  
  Helmichs, Henrick Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Helmichs een bedrag van 

ƒ116 c.g., dat hij belooft te betalen op 10-10-1633, durante judicio.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

268 RAK   88 FOLIO:      121 DATUM:        05-08-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Andries, Hartgert Schuldenaar Schoenmaker 
  Wicht, Jacob Hendrix Schuldeiser  
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 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Hendrix Wicht een bedrag 
van ƒ53 c.g., dat hij belooft te betalen in twee termijnen, te weten de helft op 
Martini en de andere helft op Pasen daarna, waarvoor hij als onderpand stelt 
zijn persoon en goederen, als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

269 RAK  88 FOLIO:       121 DATUM:         12-08-1633 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lucksen, Henrick Comparant  
  Oloff, Annegen Echtgenote  
  Magnus, Oloff Schoonvader  
  Roeloffs, Gerrit Voogd  
  Berents, Dirrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn schoonvader de goederen en erfenis van zijn 

schoonmoeder ontvangen te hebben en van zijn schoonzuster Femmeke 
Oloff, waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring. De voogden 
worden van hun taak ontheven. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

270 RAK  88 FOLIO:        121v DATUM:        23-08-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gisbertz, Hermen Schuldenaar  
  Geertz, Thijs Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Thijs Geertz een bedrag van ƒ53 

g.g., dat hij belooft te betalen met Pasen 1634, waarvoor hij als onderpand 
stelt zijn persoon en goederen.  
NB. in de kantlijn: op 14-08-1634 meldt schuldeiser van bovenstaande te zijn 
voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

271 RAK  88 FOLIO:       122 DATUM:        18-04-1631 

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

waar te nemen voor het stads- en landgerecht. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

272 RAK  88 FOLIO:        122 DATUM:         18-04-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenberch, Jacob Roeloffsen Gevolmachtigde  
  Avercamp, dr Evert Volmachtgever  
  Cuerbeeck, Albertus van der  Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Wegens volmacht dd 21-10-1630, verstrekt comparant op zijn beurt een 

volmacht aan Albertus van der Cuerbeeck om te verschijnen voor het 
gerecht van Enkhuizen en daar te cederen namens de principale 
volmachtgever aan jkr Rodolff van Twickeloe een hoofdsom groot ƒ300 c.g. 
gevestigd op de stad Enkhuizen en daarbij alle formaliteiten te vervullen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

273 RAK  88 FOLIO:         122v DATUM:        21-04-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   

 comparanten Hagendorn, Johan Henricks Volmachtgever  
  Vijne, Henrick Gevolmachtigde Elburg 
  Belner, Maes Gevolmachtigde Oldebroek 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Vijne en Maes Belner om 

namens hem zijn zaken in Elburg en Oldebroek waar te nemen en uitstaande 
schulden, pachten en renten te innen; hij geeft hen de macht van procurator 
ad lites om verder alles te doen wat nodig is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

274 RAK  88 FOLIO:         123 DATUM:        23-05-1631 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendrix, Junne Comparante  
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  Classen, Hendrick Echtgenoot  
  Peters, Hendrick Vader  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar vader de goederen en erfenis van haar 

moeder en grootmoeder ontvangen te hebben, waarvoor zij hem bedankt, 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

275 RAK  88 FOLIO:       123v DATUM:        26-05-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Johan Volmachtgever Gnd: Panne Jan 
  Sijbrandus, Ivus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ivus Sibrandus om zijn zaken in 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

276 RAK  88 FOLIO:        123v DATUM:        09-06-1631 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsz, Jan Comparant  
  Witte, Gerbrant Voogd  
  Backer, Peter Gerritsz  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn moeder de goederen en erfenis van zijn vader 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

277 RAK  88 FOLIO:         124 DATUM:       11-06-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Snippert, Jan Classen Volmachtgever Echtpaar 
  Claes, Neeltien Volmachtgeefster  
  Huijbertsz, Cornelijs Volmachtgever Echtpaar 
  Claes, Merrigien Volmachtgeefster  
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  Petersen, Jacob Gevolmachtigde Altena 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Jacob Petersen, wonende 

buiten Haarlem, om namens hen bij de boedelscheiding van hun oom 
Huijbert Ariaens aanwezig te zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

278 RAK  88 FOLIO:       124 DATUM:       14-06-1631 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stickaer, Johan Comparant  
     
 samenvatting Comparant verklaart van wijlen Peter Janssen van Croenenburch een bedrag 

van ca. ƒ100 c.g. in bewaring te hebben, uit handen van Peter van  
Croenenburch ontvangen, dat beschikbaar is als de erfgenamen of hun 
gemachtigden dit vragen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

279 RAK  88 FOLIO:       124v DATUM:        15-06-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bonte, jfr Johanna de Volmachtgeefster Wed. L. Buskens 
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Bont, Thomas de Gevolmachtigde Neef 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar neef Thomas de Bont om, in 

der minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen in ’s Hertogenbosch en 
elders en daarbij alles te doen wat nodig is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

280 RAK  88 FOLIO:        125 DATUM:        15-06-1631 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nijeveen, Johannes  Comparant Predikant 
     
 samenvatting Comparant verklaart van de cameraars van Kampen in goede orde 

ontvangen te hebben de hoofdsom en rente van 14 stuivers Brabants op 
naam van jfr van Cloppenburch, waarvan de rentebrief niet gevonden kan 
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worden maar wel gecasseerd wordt. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

281 RAK  88 FOLIO:       125 DATUM:       22-06-1631 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Langenberch, Johan van Schuldenaar  
  Bischop, Derk Engbertsz Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn schuld van ƒ116 c.g. gerechtelijk te hebben 

gecedeerd aan Derk Engbertsz Bischop een bedrag van ƒ68 c.g. dat hij nog 
tegoed heeft van Ernst van der Cuerbeecke en Johan Hoff, secretaris en ƒ48 
c.g. die hij nog krijgt van Helmich de Wolff en Reijner Henricksz. 
NB. in de kantlijn: op 15-09-1631 heeft schuldeiser de ƒ68 c.g. ontvangen; op 
04-02-1632 ook de ƒ48 c.g.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

282 RAK  88 FOLIO:       125v DATUM:      28-06-1631 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Toorn, Jan ten Schuldenaar  
  Holte, Adriaen ten Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor burgemeester Ruitenburch te hebben beloofd 

heden over een maand aan schuldeiser ƒ220 c.g. te betalen, zo niet dan zal 
hij ook de kosten die schuldeiser gemaakt heeft moeten vergoeden, 
waarvoor zijn persoon en goederen worden aangesproken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

283 RAK  88 FOLIO:       125v DATUM:        27-06-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Heijden, Jeremias van der Volmachtgever  
  Sibrandi, d. Ivonem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ivo Sibrandi om zijn zaken voor het 

stads- en land gerecht in Kampen waar te nemen, zowel binnen als buiten 
rechten, met macht van substitutie. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

284 RAK  88 FOLIO:        126 DATUM:        28-06-1631 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
                                                                                                            
 comparanten Gerrits, Jochim Comparant Wdn. Ulant Hendricksz 
  Draeck, Thijs Lubbertsz Voogd  
  Jansz, Thijs Voogd  
     
 samenvatting Comparant, vader van Juttken Jochems, verklaart dat hij van de voogden 

over zijn dochter een bedrag van ƒ450 c.g. ontvangen heeft, dat zij van haar 
grootvader Hendrick Dirricks geërfd heeft en dat hij voor zijn dochter zal 
beleggen in de weeskamer van Hoorn. Hij bedankt hen met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden  
   

 

 

285 RAK  88 FOLIO:        126v DATUM:        29-06-1631 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelis, Johan Schuldenaar Echtpaar 
  Jansz, Derkgen Schuldenares  
  Aeltz, Aelt Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Aelt Aeltz een bedrag van ƒ50 

g.g. met de rente, restant van een groter bedrag en beloven dit te betalen 
met Michael a.s., waarvoor zij als onderpand stellen hun persoon en 
goederen, als bij verwonnen panden.  
NB. in de kantlijn: op 03-06-1633 heeft schuldeiser bovenstaande ontvangen.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

286 RAK  88 FOLIO:         127 DATUM:        04-07-1631 

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

gerechtelijk, zijn uitstaande schulden in en om Elburg te innen en zijn 
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verdere zaken waar te nemen, met macht van substitutie.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

287 RAK  88 FOLIO:        127v DATUM:        06-07-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Een mate  
  Vechel en Erp 
   
 comparanten Bont, jfr Johanna de Volmachtgeefster Dochter Thomas de Bont 
  Wijntges, Johan Volmachtgever         

1
) Echtg. H. Busskens 

  Velde, Dirrick van den Gevolmachtigde Not. ‘s-Hertogenbosch 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Lanslot Busskens, verstrekken een volmacht 

aan notaris Dirrick van den Velde om, in der minne of gerechtelijk, hun zaken 
in ‘s-Hertogenbosch waar te nemen en speciaal de achterstand van een 
jaarlijkse pacht van een mate aldaar, die vervalt met O.L.Vrouwe Lichtmis, te 
innen, een pacht die comparante en haar broer toekomt wegens een 
boedelscheiding; de gevolmachtigde krijgt de macht de pacht te verkopen 
voor een prijs die hem goeddunkt en verder alle formaliteiten te verrichten 
die nodig zijn.  

   
 bijzonderheden 

1
) muntmeester 

  NB. Meerdere personen zijn genoemd, maar de relaties zijn onduidelijk. 
 

 

288 RAK  88 FOLIO:        128v DATUM:        18-07-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Langenburch, Johan van Volmachtgever  
  Ooltbeeck, Jacobus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jacobus Ooltbeeck om, in der minne 

of gerechtelijk, zijn uitstaande schulden in de provincie Overijssel, met name 
in Vollenhove, Hasselt, Zwartsluis en in Dronten te innen en daarbij alles te 
doen wat nodig is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

289 RAK  88 FOLIO:       129 DATUM:        18-07-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ingen, jkr Joachim van  Volmachtgever  
  Steenberch, mr Marten Gevolmachtigde Procureur Zwolle 
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 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Marten Steenberch om, in der 

minne of gerechtelijk, van Casper van Lickendorp de ƒ245 c.g. te vorderen 
die hem toekomen en alles in zijn geest af te handelen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

290 RAK  88 FOLIO:        130 DATUM:       05-08-1631 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hove, Jan van der  Schuldenaar  
  Dirricks, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Dirricks een bedrag van ƒ21 

c.g., durante iudicio …. 
   
 bijzonderheden Niet af. 
   

 

 

291 RAK  88 FOLIO:       130 DATUM:       08-08-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Jacob Volmachtgever Echtpaar 
  Jans, Oleesken Volmachtgeefster  
  Wunoltsen, Arent Gevolmachtigde  
  Jansen, Winolt Idem  
  Hendricksen, Dirck Idem  
     
 samenvatting Namens zijn echtgenote, erfgename van haar vader Jan Olijf, verstrekt 

comparant een volmacht aan drie personen om zijn aandeel in de 
nalatenschap veilig te stellen en te onderhandelen met de crediteuren en 
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

292 RAK  88 FOLIO:        130v DATUM:        25-08-1631 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wichgers, Jan Comparant  
  Thijms, Laurens Voogd  
  Jans, Henrick Voogd  
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 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de goederen en erfenis van 

zijn ouders, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

293 RAK  88 FOLIO:        131 DATUM:       29-08-1631 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aertz, Johan Stiefvader Wdn. G. Henricksz 
  Petersz, Louwe Voogd  
  Berentz, Warner Voogd  
     
 samenvatting Comparant, stiefvader van de kinderen van Asche Herbert en Greetgen 

Henricksz,  verklaart voor de minderjarige kinderen Mense, Herbert en Johan 
Asche als ouderlijk erfdeel te hebben gereserveerd twee pond Vlaams, 
waarna de kinderen geen verdere aanspraken op hun stiefvader of voogden 
kunnen hebben.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

294 RAK  88 FOLIO:       131v DATUM:        07-09-1631 

 onderwerp Betaling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrijts, Jan Comparant In de Eenhoorn 
  Smit, Ernst Gerrijtsen Schuldenaar  
  Pothuijs, Nicolaes Schuldeiser IJzerkoper Amsterdam 
     
 samenvatting Comparant verklaart heden over een maand aan Nicolaes Pothuijs te betalen 

de ƒ469-17-8 c.g. die Ernst Gerrijtsen schuldig is, waarvoor hij beslag en 
aanpanding mag doen op de goederen van schuldenaar. 
NB. in de kantlijn: op 22-11-1631 verklaart schuldeiser dat comparant hem 
heeft betaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

295 RAK  88 FOLIO:       131v DATUM:       12-09-1631 

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

Kampen waar te nemen voor het stads- en landgerecht. 
   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

296 RAK  88 FOLIO:       132 DATUM:       30-09-1631 

 onderwerp Lening 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meijne, Johan Dijmmer de Schuldeiser Echtpaar 
  Gerrits, Femme Schuldeiseres  
  Moeck, Peter Henricksz   Schuldenaar Echtpaar 
  Dubbetz, Marritgen Schuldenares  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat Peter Henricksz Moeck en zijn vrouw een 

jaarlijkse rente van ƒ75 g.g. gevestigd hebben, hoofdsom ƒ100 g.g., met 
vervaldatum Pasen en wanneer zij deze willen aflossen, zullen comparanten 
dit drie maanden van tevoren aankondigen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

297 RAK  88 FOLIO:        132 DATUM:       06-10-1631 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wilde, Johan Aertz de    Wdn. van Geertgen Henricksz Vader 
  Henricksz, Rutger Voogd  
  Aertz, Seger Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aert de Wilde en Asche 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

298 RAK  88 FOLIO:       132v DATUM:        08-10-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vincke, Johan Volmachtgever  
  Cuinreturff, Aeltken Echtgenote  
  Lipper, d. Wilhelmus Gevolmachtigde Procureur Deventer 
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 samenvatting Comparant verstrekt namens zijn vrouw een volmacht aan Wilhelmus Lipper 

om, in der minne of gerechtelijk, de erfenis en legaten te vorderen die hem 
toekomen van jfr Anna van de Blanckensteen, weduwe van Hendrick Snider 
en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

299 RAK  88 FOLIO:        133 DATUM:        13-10-1631 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Jenneken Comparante Weduwe 
  Hoff, J. Momber  
  Jans, Mechtelt Moeder  
  Geertsen, Franck Voogd  
  Jansen, Toenis Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar moeder de goederen en erfenis van haar 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

300 RAK  88 FOLIO:         133v DATUM:         22-10-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermssen, Jan Volmachtgever Koekenbakker Medemblik 
  Sael, mr Jan Jansen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Jan Jansen Sael om zijn zaken in 

Kampen waar te nemen voor het stads- en landgerecht en daarbij te 
handelen zoals hij zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

301 RAK   88 FOLIO:       133v DATUM:        04-11-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brouwer, Johan Minicus Volmachtgever  
  Jansz, Derk  Gevolmachtigde  Handelaar te Wesep 
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 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Derk Jansz om zijn zaken waar te 
nemen in Wesep, Heerde, Oldebroek en op de Veluwe en daarbij al het 
nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

302 RAK  88 FOLIO:       134 DATUM:        04-11-1631  

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Raedemaecker, Jan Evertsen Comparant  
  Roeloffs, Woltertgen Echtgenote  
  Roeloffs, Vrouwtgen Schoonzuster  
     
 samenvatting Comparant, mede caverende voor zijn echtgenote, verklaart overgedragen te 

hebben aan zijn schoonzuster het eigendom van de helft van de 
nalatenschap van haar neef Jan Andriesen Schilder, uitgevaren als 
schiemansmaat bij de Oostindische Compagnie, afdeling Enkhuizen, die 
door haar grotendeels is opgevoed en verzorgd op haar kosten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

303 RAK  88 FOLIO:       134v DATUM:        07-11-1631 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Leuse, Jelis Willemsz Schuldenaar Schipper 
  Lambertz, Steven  Schuldeiser De kinderen van … 
  Bonhem Schultz, Frerick v.  Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de kinderen van Steven Lamberts 

een bedrag van ƒ320 c.g., dat hij belooft te betalen als volgt: heden over 
veertien dagen ƒ50 c.g., met Pasen ƒ150 c.g. en de laatste termijn met Martini 
daaropvolgend. Als onderpand stelt hij zijn schip met toebehoren, zijn huis 
en verdere goederen. Er wordt een borg aangesteld.    
NB. in de kantlijn: op 22-02-1634 is de schuld afgelost. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

304 RAK  88 FOLIO:       135 DATUM:       07-11-1631 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Jannigien Comparante  
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  Jansen, Evert Echtgenoot  
  Willems, Hadewich Moeder  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar moeder de goederen en erfenis van haar 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

305 RAK  88 FOLIO:        135v DATUM:       30-11-1631 

 onderwerp Transport van goederen 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jacobs, Joannes Comparant  
  Joosten, mr Arent Begunstigde Schoonzoon 
  Johannis, Dirrickien Echtgenote Dochter 
  Jans, Jacob Zoon  
     
 samenvatting Comparant verklaart overgedragen te hebben aan zijn schoonzoon en 

dochter al zijn roerende en onroerende goederen, waarvoor zijn schoonzoon 
en dochter beloven hem, comparant, te verzorgen en te onderhouden. De 
zoon van comparant, mede caverende voor zijn nicht Webbeken Carst en 
haar echtgenoot, verklaart deze regeling te accepteren en cedeert zijn 
moeders erfdeel ook aan zijn zwager en zuster. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

306 RAK  88 FOLIO:        136 DATUM:       03-12-1631 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Leuse, Jelis Willemsz Schuldenaar  
  Cornelisz, Monte Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant heeft beloofd voor Schepenen de ƒ75 c.g., wegens verlopen 

rente van zijn gewisselde huizen met Monte Cornelisz, aan hem te betalen 
met Pasen a.s.; maar schuldeiser heeft verzwegen dat er nog ƒ2 per jaar met 
rente betaald moeten worden uit schuldenaars huis aan burgemeester 
Hardenberch, waarmee comparant zich belast om zijn tegenwoordige huis 
daarvan vrij te krijgen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

307 RAK  88 FOLIO:       136v DATUM:        22-12-1631 

 onderwerp Onderpand  
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 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Broederweg, t.o.  de St. Annenkerk 
   
 comparanten Meijne, Johan Dijmmer de Gevolmachtigde  
  Petersz, Meijnert Volmachtgever Zwager en zusters 
     
 samenvatting Comparant, mede namens zijn zwager en zusters Susanna en Amarentia de 

Meijne, allen erfgenamen van hun vader Jacques de Meijne, verklaart dat hij 
ter voldoening aan de uitspraak van de stad Hattem dd 24-11-1631 voor 
betaling van ƒ5000 c.g. aan jfr Geertruid de Meijne, verhypothekeert en als 
onderpand stelt de overwaarde van het huis van wijlen zijn vader, met alle 
rechten en plichten aan de Bank van Lening alhier, behalve de panden cum 
annexis. 
N.B. in de kantlijn: op 17-01-1632 verklaart Geertruid de Meijne, vergezeld 
door haar echtgenoot mr Tomas Toms, van bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

308 RAK  88 FOLIO:        137 DATUM:       22-12-1631 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Jacob Comparant  
  Harms, Alffit Schoonzuster Wed. Peter Petersen 
     
 samenvatting Comparant verklaart van de weduwe van Peter Petersen, zijn broer, het 

legaat ontvangen te hebben dat deze dd 11-06-1631(?) hem per testament 
heeft toegekend, waarvoor hij haar bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

309 RAK  88 FOLIO:         137v DATUM:         27-12-1631 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claszen, Henrick Schuldenaar  
  Petersz, Jannitgen Schuldenares  
  Jacobsz, Johan Schuldeiser Zwager 
  Clasz, Janneken Schuldeiseres Zuster 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan hun zwager Johan Jacobsz en 

hun zuster Janneken Clas een bedrag van honderd daalders voor het 
opzetten van een ijzerwinkel en beloven dit met de rente van vijf daalders per 
honderd te betalen heden over een jaar, waarvoor zij als onderpand stellen 
hun te verwachten erfenis. 
NB. in de kantlijn: op 15-03-1633 meldt schuldeiser dat een en ander betaald 
is.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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310 RAK  88 FOLIO:         138 DATUM:        30-12-1631 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentz, Janneken Comparante  
  Ansenius, Gerhardus Momber  
  Mauritz, Derck Voogd  
  Mauritz, Geerloff Voogd  
     
 samenvatting Comparante, mede namens haar broer Johan Arentz, verklaart van hun 

gewezen voogden de goederen en erfenis van hun ouders ontvangen te 
hebben, warvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

311 RAK  88 FOLIO:        138 DATUM:       13-01-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Jannigien Comparante  
  Breda, Johan van Momber  
  Wessels, Toenijs Janssen Voogd  
  Hansbergen, Jan van Voogd  
     
 samenvatting Comparante, dochter van wijlen Jan Janssen Guede en Jannigien Daniels, 

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 
   

 

 

312 RAK  88 FOLIO:        138v DATUM:        13-02-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Saabe, Johan Volmachtgever  
  Jacobs, Marijn Gevolmachtigde Heerde 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Marijn Jacobs om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn uitstaande schulden te innen op de Veluwe en daarbij te 
handelen in de geest van comparant, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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313 RAK  88 FOLIO:        138v DATUM:        29-02-1632 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Jacobs, Johan Schuldenaar Scheepstimmerman 
  Gerritz, Hestergen Echtgenote  
  Hardenberch, Johan van Schuldeiser Koopman A’dam 
     
 samenvatting Mede namens zijn echtgenote, verklaart comparant schuldig te zijn aan 

Johan van Hardenberch een bedrag van ƒ268-12-8 c.g. wegens gekocht 
laken en belooft dit tegen 6 procent te betalen heden over een jaar, waarvoor 
hij zijn woonhuis als onderpand stelt. 
NB. in de kantlijn: op 05-09-1634 meldt Lubbert van Hardenberch, vader van 
schuldeiser, te zijn voldaan van bovenstaande.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

314 RAK  88 FOLIO:        139 DATUM:       05-03-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Het goed Roesendael 
   
 comparanten Middachten, jkr Jurrien van Volmachtgever  
  Middachten, jfr Hendrina van Volmachtgeefster  
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Ingen, jkr Roloffs van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan jkr Roloff van Ingen om namens 

hen te verschijnen voor Johan van Aaftsen, heer van Putten en daar de 
erfenis te transporteren aan jfr Rudirca de Wolff, weduwe Heerdens nu 
getrouwd met Wobbe Tengnagel en het goed Roesendael over te dragen en 
daarbij alle formaliteiten te vervullen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

315 RAK  88 FOLIO:       139v DATUM:       05-03-1632 

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evertz,  Baers Comparant  
  Brouwer, Rijck Andries Eigenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Rijck Andries Brouwer hem te leen heeft gegeven 
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een bruin paard, gekocht van jfr ten Holtens meijer Arent voor 63 daalders, 
waarvoor hij als onderpand stelt zijn persoon en goederen  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

316 RAK  88 FOLIO:        139v DATUM:        09-03-1632 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wilsem, Janneken van Schuldenares  
  Hoochstraten, H. van Momber  
  Brouwer, Johan Dominicus Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Johan Dominicus Brouwer een 

bedrag van ƒ30 c.g. en belooft dit met Pinksteren a.s. te betalen, waarvoor zij 
als onderpand stelt al haar goederen, als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

317 RAK  88 FOLIO:        140 DATUM:        10-03-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentz, Johan Comparant  
  Goertz, Frerick Voogd  
  Hoff, Johan Voogd Secretaris 
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de goederen en erfenis van 

zijn ouders, broer en zuster te hebben ontvangen, waarvoor hij hen bedankt 
met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

318 RAK  88 FOLIO:        140 DATUM:        13-03-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Hofstede, huis en hof met land 
  In de Velde, tussen Andries Michelsz en de IJsseldijk 
   
 comparanten Claszes, Johan Volmachtgever  
  Jansz, Maritgen Gevolmachtigde Echtgenote 
  Lijefftijnck, Hermen Koper Echtpaar 
  Toenis, Geesken Echtgenote  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote om gerechtelijk te 
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transporteren aan Hermen Lijefftijnck en diens echtgenote een jaarlijks 
bedrag van ƒ21-8½ c.g., verschijnend met de Deventer kermis, gevestigd op 
een hofstede, bewoond door Henrick Jansz volgens rentebrief dd 05-07-
1624.  

   
 bijzonderheden Jaartal abusievelijk genoteerd als 1631. 
   

 

 

319 RAK  88 FOLIO:        140v DATUM:       14-03-1632 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gelijns, Jacob Schuldenaar  
  Moersz, Johan   Schuldeiser Echtpaar 
  Wijntges, Jutgen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Moersz en diens echtgenote 

een bedrag van ƒ59 c.g. en belooft dit te betalen in twee termijnen, n.l. nu 
met Pasen de helft en de andere helft binnen een jaar daaropvolgend, 
waarvoor hij als onderpand stelt zijn persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

320 RAK  88 FOLIO:       141 DATUM:        22-03-1632 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf gnd het Zegelhuis 
   
 comparanten Jansz, Jennegen Wed. van Peter de Haen Moeder 
  Reutgers, Alert Voogd  
  Hendricks, Cornelis Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Peter, Willemtgen, 

Jan, Maheu, Aeltgen en Hendrick Peters als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd samen ƒ1900 c.g., iedere dochter een bed met toebehoren, 
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 21-05-1642 heeft de moeder aan de voogden tot 
onderpand gesteld haar huis.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

321 RAK  88 FOLIO:       141v   DATUM:       28-03-1632 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf gnd het Witte Kruis 
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  Kampen, Achter de nieuwe Muur 
   
 comparanten Berentz, Johan Schuldenaar  
  Roloffsen, Tonis Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Tonis Roloffsen honderd daalders, 

waarvoor hij hem het bedrag van honderd daalders cedeert dat hem nog 
toekomt als opbrengst van zijn ouders huis.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

322 RAK  88 FOLIO:        142 DATUM:       02-04-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Twee huizen 
   
 comparanten Aszhem, Johan  Comparant  
  Bocop, Arent tho Executeur  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Arent tho Bocop ontvangen te hebben twee 

rentebrieven die hij per testament gekregen heeft van jfr Maria van Vick 
genaamd Dombseler, de ene van ƒ6 g.g. gevestigd op het huis en brouwerij 
van Gerrit Woltersz en de andere van ƒ3 g.g. op het huis van Sijmon 
Villemakers.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

323 RAK  88 FOLIO:       142 DATUM:        05-04-1632 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kivit, Jan Jansen Schuldenaar  
  Peters, Claes Schuldeiser Echtpaar   

1
) 

  Schaep, Jennegien Cornelis Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Claes Peters en echtgenote een 

bedrag van ƒ49 c.g. wegens ontvangen goederen van wijlen Arent Cornelis 
Schaep, overleden in Bohemen, van wie schuldeiser de erfgenaam is en 
belooft dit te betalen met Pasen 1633, waarvoor hij als onderpand stelt zijn 
roerende en onroerende goederen.   

   
 bijzonderheden 

1
) korenzetter Amsterdam  

   

 

 

324 RAK  88 FOLIO:       142v DATUM:        18-04-1632 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ruijtenburch, Joost Walraven v. Volmachtgever  
  Arsenius, ds Gerardus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Gerardus Arsenius om, in der minne 

of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in deze stad en daarbij alles te doen 
wat noodzakelijk is, in de geest van comparant en met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

325 RAK  88 FOLIO:       143 DATUM:       19-04-1632 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Meijne, Johan Dijmmer de Schuldenaar  
  Meijne, Susanna de Schuldeiseres Zuster 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn zuster Susanna vanwege de 

afstand die zijn zuster heeft gedaan aan de Bank van Lening van de inboedel 
en huisraad van wijlen haar vader Jacques de Meijne en diens echtgenote, 
waar hij ook recht op had, een bedrag van ƒ2800 c.g., dat hij belooft te 
betalen onder verband van zijn persoon en goederen en waarvoor hij zijn 
gerechte aandeel, nu berustend bij de Bank van Lening, als onderpand stelt.    
NB. in de kantlijn: op 29-07-1633 meldt schuldeiseres het geld van haar broer 
ontvangen te hebben en kan hij geen aanspraak meer maken op de 
goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

326 RAK  88 FOLIO:        143v DATUM:        12-05-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricksen, Jan Comparant  
  Jansen, Hendrick Vader  
  Zacharias, Andries Voogd  
  Lijfensen, Egbert 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 
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327 RAK  88 FOLIO:       144 DATUM:       17-05-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alberts, Jan Comparant  
  Wijchers, Albert Vader  
  Saell, mr Jan Janssen Executeur  
  Jans, Hillegien Echtgenote  
     
 samenvatting Comparant, vergezeld door zijn vader, verklaart dat hij van mr Jan Janssen 

Saell in mindering van zijn aandeel in een legaat van ƒ300 c.g. dd 19-01-1622 
ten behoeve van hem en zijn broers/zusters gepasseerd, ƒ20 c.g. heeft 
ontvangen, waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

328 RAK  88 FOLIO:       144 DATUM:        02-06-1632 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Kloksteeg, onder de Clocke 
   
 comparanten Veene, Jacob Hermssen Comparant  
  Jochems, mr Michiel Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart beloofd te hebben aan mr Michiel Jochems heden over 

drie jaar te betalen ƒ100 g.g. met de verlopen rente, gevestigd op zijn huis, 
mits de aflossing een half jaar van te voren wordt aangekondigd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

329 RAK  88 FOLIO:        144v DATUM:        02-06-1632 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Hoffstraat 
   
 comparanten Berentsz, Jan Wdn. van Elsken Gerrits Vader 
  Gerritsz, Gerrit Voogd  
  Hendricksz, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Gerrit Jansen als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ300 c.g., een twijnmolen en twee linttouwen 
met al het gereedschap 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 onderpand zijn 
huis, dat nog bezwaard is met ƒ500 g.g.  

   
 bijzonderheden Geen 
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330 RAK  88 FOLIO:       145 DATUM:         05-06-1632 
 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dursten, Johan van Comparant  
  Jans, Beeltken Moeder  
  Barchhorst, Casper ter Voogd  
  Jochems, mr Michel Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn moeder de goederen en erfenis van zijn vader 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

331 RAK  88 FOLIO:       145v DATUM:        02-07-1632 

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bollenradt, Johan  Comparant  
  Jansz, Derck Broer  
     
 samenvatting Comparant verklaart ten overstaan van de magistraat van Kampen dat zijn 

broer Derck Jansz, wegens onnozelheid, in het Geertruiden Gasthuis 
levenslang verpleegd zal worden en dat hij met de provisor en kerkmeester 
is overeengekomen dat hij aan het Gasthuis schuldig is, als zijn broer voor 
hem overlijdt, honderd rijksdaalders van diens erfenis, waarvoor comparant 
zijn eigen erfenis als onderpand stelt; zijn broer zal niet onterfd worden als 
comparant eerder overlijdt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

332 RAK  88 FOLIO:       146 DATUM:         09-07-1632 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Jansz, Henrick Schuldenaar Echtpaar 
  Jacobsz, Trijntgen Schuldenares  
  Magnus, Aloff Schuldeiser Voogd 
  Buick, Jelis    Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over Wolter Petersz, 

zoon van Peter Jansz, een bedrag van ƒ210 c.g. en beloven dit te betalen in 
mei 1633, waarvoor zij als onderpand stellen de overwaarde van hun 
gekochte huis. 
NB. in de kantlijn: op 24-04-1641 melden de voogden van bovenstaande te 
zijn voldaan. 
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 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

333 RAK  88 FOLIO:       146v DATUM:       31-07-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Beuerlants goed 
  Puttensteijn 
   
 comparanten Steenberch, Jacob Roeloffs Volmachtgever Ontvanger van 

1
) 

  Aronts, Egbert Gevolmachtigde Gerechtsdienaar 
2
) 

     
 samenvatting Comparant verstrekt q.q. een volmacht aan Egberts Aronts om ƒ50-08 c.g. te 

vorderen die de Armenkamer wegens zes jaar verlopen rente tegoed heeft uit 
het Beuerlants goed en daarbij al het nodige te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) de Armenkamer van Kampen       

2
) Oldebroek 

   

 

 

334 RAK   88 FOLIO:        146v DATUM:        04-08-1632  

 onderwerp Afbetaling 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Luese, Jacob Schuldenaar  
  Jansz, Stijntgen  Schuldeiseres Wed. Roloff Noldes 
     
 samenvatting Comparant verklaart gecedeerd te hebben aan Stijntgen Jansz alzodanige 

achterstallige scheepsvrachten ter voldoening en in mindering van de 
scheepstermijnen voor zijn gekocht karveelschip, zodat zij het geld kan  
vorderen dat haar toekomt, waarvoor hij zijn persoon en goederen als   
onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

335 RAK  88 FOLIO:        147 DATUM:         06-08-1632  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Elburch, Jan Janssen vd Volmachtgever  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor het gerecht van Kampen. 
   
 bijzonderheden Geen 
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336 RAK  88 FOLIO:       147v DATUM:        20-08-1632 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. Landerijen de Scheringer Mate in Blokzijl 
  2. Landerijen de Kranen bij Zwartsluis 
  3. Land in Haersterbroeck 
  4. Verder land en huizen in Kampen en Zwolle 
   
 comparanten Hoberinck, Johan Wdn. van Gretken Martens Vader 
  Bouwerins, dr Joannes Voogd  
  Goerts, Franck Voogd  
  Steenkerck, mr Marten Grootvader  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hilleken en Trijntgen 

Hoberinck als moeders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van enige 
landerijen door hun moeder in huwelijk ingebracht, een vierde deel van land 
in Zwartsluis, idem in Haersterbroeck, in bezit samen met hun grootvader, 
land in Barchumermeer enz, huizen, waardepapieren, renten, graven en 
verder de opbrengst van de kleren en lijfstoebehoren, de inboedel. Hij 
belooft hen lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het 
vruchtgebruik m.u.v. de bewezen percelen.  

   
 bijzonderheden De akte bevat veel meer details, ook over het onroerend goed. 
   

 

 

337 RAK  88 FOLIO:       149 DATUM:        17-09-1632 

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

nemen voor het stads- of landgerecht.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

338 RAK  88 FOLIO:      149 DATUM:        01-10-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritsz, Jennegien Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Dirricksz, Gerrit Vader  
     
 samenvatting Comparante, mede caverende voor haar broer Dirrick Gerritsz, verklaart van 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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339 RAK  88 FOLIO:         149v DATUM:        15-10-1632 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sibrandi, Ivo Schuldenaar  
  Cuilert, Reijner Schuldeiser Onderschout Hasselt 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Reijner Cuilert een bedrag van ƒ40 

c.g. wegens een gekochte slachtkoe, dat hij wil verrekenen met de gage en 
huishuur die hem met Pasen toekomen van de cameraars van de stad en de 
geestelijkheid. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

340 RAK  88 FOLIO:       149v DATUM:        19-10-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evertsz, Jenneken Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Joesten, Dirrick Stiefvader  
  Pouwels, Harmen Voogd  
  Willemsz, Claes Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar stiefvader 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 
   

 

 

341 RAK  88 FOLIO:        150 DATUM:       01-11-1632  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huizen en erven 
  Amsterdam 
   
 comparanten Petersen, Jurrien Volmachtgever  
  Petersz, Sacharias Gevolmachtigde Broer 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn broer Sacharias om, in der minne 

of gerechtelijk, zijn zaken in Amsterdam waar te nemen, enige huizen te 
verkopen en verdere formaliteiten te vervullen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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342 RAK  88 FOLIO:       150v DATUM:        05-11-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roeloffsen, Johan Volmachtgever Raadslid 
  Roenmeter, Henrick Hend.  Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Hendricks Roenmeter om, in 

der minne of gerechtelijk, zijn zaken in Hoorn waar te nemen, uitstaande 
schulden te innen en te doen wat nodig is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

343 RAK  88 FOLIO:       151 DATUM:       09-11-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sabe, Jacques Comparant Bedienaar der Armen 
  Berentz, Jelle Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Jelle Berentz hem voor de nooddruftige Armen 

betaald heeft 25 daalders, volgens testamentaire dispositie van Johan 
Stevensz, die onder zijn berusting is en gelegateerd aan de Armen voor het 
geval de familie van zijn vrouw geen prijs stelt op het geld, waarvoor hij hem 
bedankt en Johan Jansz Schoemaker verklaart dat schuldenaar hem ten 
behoeve van de echtgenote van Johan Stevensz de rest van het bedrag 
uitgekeerd heeft, in totaal 50 daalders, waarvoor hij bedankt, met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

344 RAK  88 FOLIO:        151 DATUM:         13-11-1632 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Bleek 
  Kampen, in de Hagen 
   
 comparanten Jansen, Jacob  Schuldenaar Bleker 
  Blanckvoirt, Boldewijn Schuldeiser Beheerder van 

1
) 

     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Boldwijn Blanckvoirt een bedrag 

van ƒ100 g.g. tegen 5 procent t.b.v. de Vergadering en belooft dit te betalen 
in drie termijnen die hem twee maanden van tevoren moeten worden 
aangekondigd, waarvoor hij als onderpand stelt zijn bleek en zijn goederen.  
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 bijzonderheden 

1
) Heijle Rijts Vergadering  

   

 

 

345 RAK  88 FOLIO:       151v DATUM:       05-11-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf van Gerhardt van Wijnbergen 
  Oldebroek  
   
 comparanten Wijntges, Johan Volmachtgever Muntmeester Overijssel 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde Procureur 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, in der minne of 

gerechtelijk, de jaarlijkse rente te innen uit een erf in Oldebroek en verder 
zijn zaken waar te nemen als procureur ad lites en al het nodige te doen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

346 RAK  88 FOLIO:        152 DATUM:       19-11-1632 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Hoeve, Johan van der Schuldenaar  
  Scherfs, Derckgen   Schuldenares Echtg. Reijner Ceulert   

1
) 

     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Derckgen Scherfs een bedrag van 

ƒ49 g.g. wegens achterstallige rente van de termijn van zijn gekochte huis 
met Pasen van dit jaar en belooft dit te betalen met kerstmis a.s. onder 
verband van zijn persoon en goederen, als bij verwonnen panden. Met Pasen 
1633 zal hij ƒ100 g.g. met rente aan schuldeiseres betalen, waarvoor zijn huis 
onderpand is. 

   
 bijzonderheden 

1
) uit Hasselt 

   

 

 

347 RAK  88 FOLIO:       152v DATUM:       26-11-1632  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ligger, Johan Volmachtgever  
  Hoberinck, Gerbrichtien Echtgenote  
  Jaspers, Jan  Gevolmachtigde Procureur Zutphen 
  Stevensz, Jacob Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan de procureur van Zutphen en Jacob 
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Stevensz om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken tegen Gijsbert Stevens 
zijn vrouws stiefvader waar te nemen voor het gerecht van Zutphen en 
daarbij het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

348 RAK  88 FOLIO:        153 DATUM:        11-12-1632 

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

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

349 RAK  88 FOLIO:       153 DATUM:        08-01-1633 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bauw, Johan Wdn. van Henrickgen Vader 
  Maate, Henrick Voogd  
  Bronckhorst, Peter van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Maria Jansz als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ40 c.g., verder wat kleren en sierraden en 
belooft haar te verzorgen en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

350 RAK  88 FOLIO:        153v DATUM:       ongedateerd 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf gnd de Halve Maan 
  Kampen, Burgwal 
   
 comparanten Jans, Jacob Wdn. van Aeltgen Jochems Vader 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn vier kinderen Jan, Jochem, Trijne en Jenneken 

Jacobs als moeders erfdeel te hebben gereserveerd iedere zoon 50 daalders 
en betaling van de kosten van de gevangenis in Duinkerken, de dochters elk 
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ƒ50 c.g. en de kleren en kleinodiën. Hij belooft hen te verzorgen en te doen 
wat een goed vader verschuldigd is. Hij heeft het vruchtgebruik en stelt als 
onderpand zijn huis, nog bezwaard met ƒ500 g.g. en zijn andere goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

351 RAK  88 FOLIO:       154 DATUM:        30-01-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Louws, Johan Volmachtgever  
  Backer, Gerrit Volmachtgever  
  Roeloffs, Lambert Volmachtgever  
  Sonnemans, Henrick Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over Anneken Reijnerts, weduwe van Arent Brandt 

en haar kinderen, verstrekken een volmacht aan Henrick Sonnemans om 
namens haar met haar schoonmoeder Jenneken la Planque, weduwe van 
Simon Reijnerts, te onderhandelen over de nog niet gescheiden boedel, om 
zodoende problemen in de toekomst, bij het overlijden van de 
schoonmoeder, te voorkomen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

352 RAK  88 FOLIO:        155 DATUM:        01-02-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Woonhuis 
   
 comparanten Hermssen, Jurgen Schuldenaar Echtpaar 
  Ottens, Fijsgen Schuldenares  
  Moers, Guiliaem Schuldeiser Koopman A’dam 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Guiliaem Moers een bedrag van 

85-18-1 pond Vlaams wegens geleverde waren die zij zullen betalen en 
waarvoor zij als onderpand stellen de overwaarde van hun woonhuis.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

353 RAK  88 FOLIO:        155v DATUM:       06-02-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Kaagschip 
   
 comparanten Frericks, Johan Schuldenaar Echtpaar 
  Gerritz, Geertgen Schuldenares  



122 
 

  Sjours, Johannes  Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johannes Sjours een bedrag van 

ƒ775 wegens een gekocht kaagschip met toebehoren en beloven dit te 
betalen in termijnen als volgt: ƒ200 bij levering van het schip en verder 
jaarlijks in februari ƒ100 c.g. totdat alles afgerond is. Als onderpand stellen 
zij het kaagschip met toebehoren en zijn andere goederen. 
NB. in de kantlijn: op 07-10-1637 heeft schuldeiser, die reeds ƒ300 c.g. 
ontvangen heeft, de schuldbekentenis gecedeerd aan Jacques Sabe.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

354 RAK  88 FOLIO:       156 DATUM:       16-02-1633 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Oberinck, Johan Borg  
  Ligger, Johan Aanvrager  
  Braunswinckel, Berent van   Schuldenaar  
     
 samenvatting Op verzoek van Johan Ligger, heeft comparant zich borg gesteld voor 

Berent van Braunswinckel voor een schuld van ƒ589 c.g. op Michael a.s. te 
betalen, waarvoor hij zijn persoon en goederen als onderpand stelt.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

355 RAK  88 FOLIO:       156v DATUM:        19-02-1633 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dercksz, Johan Comparant  
  Francksz, Berent Comparant  
  Franckes, Johan Schuldeiser   
  Struck, Wolter Revertz Schuldenaar  
  Sael, mr Johan Jans Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verklaren aan Johan Franckes te hebben gecedeerd het geld 

dat zij moeten ontvangen van Wolter Revertz Struck voor gekochte veulens, 
de eerste een bedrag van ƒ12½ c.g. en de ander voor 10 daalders en geven 
nu een volmacht aan mr Johan Jans Sael om, in der minne of gerechtelijk, 
dat geld te vorderen van schuldenaar. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

356 RAK  88 FOLIO:       157 DATUM:       19-02-1633 
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 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gortken, Jan Henricks Wdn. van Neeltken Woltersz Vader 
  Willems, Jan Voogd  
  Herms, Sweer Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Hester Herms 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ650 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 
   

 

 

357 RAK  88 FOLIO:       157v DATUM:        23-02-1633 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermansz, Jacob Comparant  
  Jansz, Hermen Vader  
  Jansz, Goert Voogd  
  Petersz, Bartolt Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn vader en gewezen voogden de goederen en 

erfenis van zijn moeder en zijn moeders broer, Henrick Hermensz, 
ontvangen te hebben, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

358 RAK  88 FOLIO:      157v DATUM:       27-02-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed 1. Huis met land op het Zuideinde 
  2. Een mate land in Giethoorn  
   
 comparanten Colck, Johan Henricks Volmachtgever Echtpaar 
  Michgels, Anneken Volmachtgeefster  
  Oldenseel, Johan van Gevolmachtigde Onderschout en organist 

1
) 

     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Johan van Oldenseel om, in der 

minne of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen in Steenwijk, uitstaande 
schulden te innen en hun huis te verhuren en ook een mate land en daarbij 
alle formaliteiten te vervullen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) Steenwijk 
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359 RAK  88 FOLIO:       158 DATUM:       05-03-1633 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat, naast de Koning van Polen 
   
 comparanten Croen, Johan Wdn. van Constantia Michels Vader 
  Jans, Lenart Voogd  
  Croen, Coenraet Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart  voor zijn minderjarige kinderen Sara, Jacob, Maritgen, 

Judith, Margrietha en Jacques Jansz als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd ieder kind ƒ50 c.g. en samen de opbrengst van de kleren en 
kleinodiën 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 05-05-1643 melden de voogden dat het huis verkocht is 
aan Jacob van Acht en dat de ƒ300 c.g. aan hen zijn uitgekeerd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

360 RAK  88 FOLIO:       158v DATUM:        05-03-1633 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sabe, Johan Comparant Als weesmeester 
  Spierlijnck, Henrick Gerritz Voogd  
  Suntges, Albart Jacobsz Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de voogden over de kinderen van Jacob 

Stuijvesant ontvangen te hebben de ƒ44 c.g. die deze ten behoeve van de 
dochter, Geertgen Jacobsz, beheerden, waarvoor hij hen bedankt met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

361 RAK  88 FOLIO:       159 DATUM:       12-03-1633 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Huis en schip 
   
 comparanten Leuse, Jacob Willemsz Schuldenaar  
  Jansz, Stijntgen Schuldenares Wed. Roloff Nolles 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij voor de ƒ95 c.g. die hij nog moet betalen wegens 

de aankoop van zijn schip aan Stijntgen Jansz als onderpand stelt de 
overwaarde van zijn huis, koopcedule dd 17-12-1631 en zijn schip. 
NB. in de kantlijn: op 08-05-1633 heeft schuldeiseres alles ontvangen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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362 RAK  88 FOLIO:       159 DATUM:       12-03-1633 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Henrick Borg Voor Hermen Dercksz 
  Lubbertz, Jurrien Borg Voor Obe Almtz 
     
 samenvatting Comparanten, borgen en mede namens hun opdrachtgevers, erfgenamen 

van Lutgart Almtz, verklaren dat Gisbert Voet hen heeft betaald en 
uitgekeerd de erfenis en goederen van Lutgart Almtz en dat hij de borgen 
schadeloos zal stellen onder verband van zijn persoon en goederen  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

363 RAK  88 FOLIO:       159v DATUM:        27-03-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hagedoorn, Jacob Volmachtgever Zutphen 
  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 vooral de actie die hij 
ondernomen heeft tegen het sterfhuis van jkr Hessel van Keppel wegens een 
obligatie, waarvoor hij de macht van procurator ad lites krijgt om al het 
nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

364 RAK  88 FOLIO:        160 DATUM:        08-05-1633  

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen , Jacob Schuldenaar in de Halve Maan 
  Snippert, Jan Claessen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Claessen Snippert een bedrag 

van ƒ100 g.g. en belooft dit te betalen met rente op Michael a.s. waarvoor hij 
als onderpand stelt zijn persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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365 RAK  88 FOLIO:        160 DATUM:       09-05-1633 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lamberts, Jacob Wdn. van Eeftien Hendrix Vader  -  

1
) 

  Jacobs, Jan Voogd  
  Janssen, Coop Voogd Kleermaker 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Eefse Jacobs als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ150 c.g., een bed 
met toebehoren en ƒ25 g.g. voor moeders kleren en belooft haar lezen en 
schrijven te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik.  

   
 bijzonderheden 

1
) op het Eiland 

   

 

 

366 RAK  88 FOLIO:      160v DATUM:        09-05-1633 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stappe, Johan Jansz ter  Wdn. van Otgen Borkes Vader 
  Lucasz, Gerrit Voogd  
  Berentz, mr Daniel Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Johan Jansz als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1550 c.g. en een bed met 
toebehoren 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. 
NB. in de kantlijn: op 25-11-1633 heeft de vader nog een bedrag van ƒ56-19-8 
c.g. toegevoegd wegens enige verkochte meubels. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

367 RAK   88 FOLIO:       161 DATUM:       ongedateerd 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Janneken Volmachtgeefster Echtg. Coe Jan 
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Berent, Clas Volmachtgever In de Zwarte Arend 

1
) 

  Snel, Henrick Evertz Idem  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde Procureur 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Peter Vette om hun zaken waar 

te nemen voor het stadsgerecht van Kampen tegen Gerrit Jansz, met macht 
van substitutie. 
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 bijzonderheden 
1
) te Zwolle 

   

 

 

368 RAK  88 FOLIO:        161v DATUM:        17-05-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jacobs, Johannes Volmachtgever  
  Sabe, Pieter Gevolmachtigde Amsterdam 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Pieter Sabe om het sterfhuis te 

aanvaarden van zijn onlangs gestorven zoon Jacob Johannes, de roerende 
en onroerende goederen te verkopen en daarbij alle formaliteiten te 
vervullen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

369 RAK  88 FOLIO:       162 DATUM:        17-05-1633 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirricksz, Jan Comparant  
  Dirricksz, Dirrick Comparant  
  Cornelisz, Jan Halfbroer  
  Cornelisz, Aeltgen Halfzuster  
  Cornelisz, Annegen Halfzuster  
     
 samenvatting Comparanten verklaren te hebben over gedragen aan hun halfbroer/zusters 

de rechten van de goederen en erfenis van hun moeder Trijntgen Petersz. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

370 RAK  88 FOLIO:        162v DATUM:        22-05-1633 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubbertsz, Jenneken Wed. van Dirrick Heijmsz Moeder 
  Jansz, Toenis Voogd  
  Wachtel, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Dirrick Heijms als vaders 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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371 RAK  88 FOLIO:        162v DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Jutte Comparante Zusters 
  Jansz, Elsgen Comparante Idem 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Jacobsz, Jan Voogd  
  Cornelisz, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogden de goederen en erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

372 RAK  88 FOLIO:        163 DATUM:        26-06-1633 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Johan Wdn. van Petergen Dercksz Vader 
  Henricksz, Engbert Voogd  
  Evertsz, Wessel Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Derk Jansz als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1000 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. Hij heeft het 
vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

373 RAK  88 FOLIO:        163v DATUM:        29-06-1633  

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aertz, Jutte Wed. van Henrick Jansz Moeder 
  Aertz, Herman Voogd  
  Jansz, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Johan, Anneken, 

Aeltien, Janneken, Willem en Tijmen Henricksz als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd samen een bedrag van ƒ800 c.g. en belooft hen lezen, 
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schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Bij haar huwelijk krijgt iedere  
dochter een bed met toebehoren; zij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

374 RAK  88 FOLIO:        164 DATUM:        03-07-1633 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Hove, Johan van der Schuldenaar  
  Wolters, Johan Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparanten verklaren voor Schepenen heden over 14 dagen, uiterlijk een 

maand, de achterstallige rente van hun huis en erf te betalen aan de 
geestelijkheid van de stad, zo niet dan zal de verkoop ervan doorgaan, die 
tijdelijk is uitgesteld. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

375 RAK  88 FOLIO:        164 DATUM:        13-07-1633 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sabe, Johan Borg  
  Martensz, Engbert Aanvrager Cipier Kampen 
  Twenth, Dries Begunstigde Waard Bruinvis 
  Coe Jan Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant heeft zich borg gesteld op verzoek van de cipier van Kampen ten 

behoeve van Coe Jan voor het levensonderhoud dat zij aan Gerrit Jans, 
paardenkoper uit Genderen verleend hebben, gedurende zijn detentie in 
Kampen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

376 RAK  88 FOLIO:        164v DATUM:       22-07-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Jan Volmachtgever Meppel 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om zijn zaken waar te 
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nemen voor het stadsgerecht van Kampen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

377 RAK  88 FOLIO:       164v DATUM:        06-08-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Aszbeeck, Jurrien Schuldenaar  
  Willemsz, Geesgen Echtgenote  
  Claszes, Willem  Schuldeiser Echtpaar 
  Jansz, Aeltgen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Mede namens zijn echtgenote, verklaart comparant schuldig te zijn aan 

Willem Claszes en echtgenote een bedrag van ƒ210-10 c.g. wegens een 
lening aan wijlen Rutger Willemsz en Janneke Engbertz, gevestigd op hun 
huis en belooft te betalen heden over een jaar, waarvoor zijn persoon en 
goederen onderpand zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

378 RAK  88 FOLIO:        165 DATUM:         00-08-1633 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Harms, Jenneken Wed. van Jan Wolters Moeder 
  Smitt, Jan Jans Voogd  
  Canneman, Tijmen Lamberts Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Wolter, Harmen en 

Trijntgen Jans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 
ƒ1050 c.g. en de dochter een bed met toebehoren en belooft hen lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

379 RAK  88 FOLIO:       165v DATUM:        09-08-1633 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Johan Comparant Echtpaar 
  Jansz, Niesgen Comparante  
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  Hermansz, Janneken (Schoon)moeder  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun (schoon)moeder de goederen en erfenis van 

hun (schoon)vader ontvangen te hebben, net als de andere broers/zusters, 
waarvoor zij haar bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

380 RAK  88 FOLIO:       166 DATUM:        30-08-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Langenburch, Johan van Volmachtgever  
  Langenburch, Gooswinus v. Gevolmachtigde Zoon 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zoon Gooswinus om, in der 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

381 RAK  88 FOLIO:        166v DATUM:        09-09-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geertsen, Bert Volmachtgever Echtpaar 
  Gerrits, Beertgen Volmachtgeefster  
  Woltersen, Gerrit Gevolmachtigde Elburg 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Gerrit Woltersen om, in der 

minne of gerechtelijk, in Gelderland hun uitstaande schulden te innen en 
daarbij te handelen in de geest van comparanten, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

382 RAK  88 FOLIO:       166v DATUM:        10-09-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Jan Volmachtgever Zwolle 
  Wessels, Tonis Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Tonis Wessels om schipper Albert 

Gerrits Gelder met zijn schip aan te houden als hij voorbijkomt en deze zaak 
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waar te nemen, zoals comparant gedaan zou hebben, indien aanwezig en al 
het nodige te doen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

383 RAK  88 FOLIO:        167 DATUM:        16-09-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Clasz, Johan Volmachtgever  
  Starck, Theodorus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Theodorus Starck om, in der minne 

of gerechtelijk, als mede-erfgenaam van zijn tante Vrouw van Oestewijck zijn 
zaken in Deventer waar te nemen en al het nodige te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

384 RAK  88 FOLIO:        167v DATUM:        25-09-1633 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Johan Comparant  
  Jans, Otto Stiefvader  
  Arentz, Carst Voogd  
  Weszels, Engbert Voogd Overleden 
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn stiefvader en gewezen voogden de goederen 

en erfenis van zijn vader, waarvoor hij hen bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

385 RAK  88 FOLIO:       167v DATUM:         27-09-1633 

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

1
) 

  Bonthe, Tomas de Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Tomas de Bonthe om, in der minne of 

gerechtelijk, de ƒ150 c.g. te vorderen die hem nog toekomen uit het erf van 
Gerrijt van Wijnbergen uit Oldebroek en daarbij al het nodige te doen, met 
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macht van substitutie. 
   
 bijzonderheden 

1
) het Landschap van Overijssel en de stad Kampen 

   

 

 

386 RAK  88 FOLIO:         168 DATUM:        01-10-1633 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Louwsen, Johan  Comparant  
  Petersz, Aeltgen Echtgenote  
  Petersz, Geertgen Comparant Wed. Warner Claszen 

  Jans, Marrigen Comparante Wed. A. Haerweijers 
  Cruel, Joost Comparant Echtg. Lutte Clas 
  Veene, Tijmen Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van John Cornelisz, verklaren dat Tijmen Veene 

hen de erfenis en goederen van overledene heeft uitgekeerd, waarvoor zij 
hem bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

387 RAK  88 FOLIO:        168v DATUM:       12-10-1633 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Jenneken Comparante  
  Peters, Gerrit Echtgenoot  
  Everts, Heijltien Moeder  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar moeder de goederen en erfenis van haar 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

388 RAK  88 FOLIO:       169 DATUM:        18-10-1633 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Peters, Jelijs Wdn. van Agnieta Jurgens Vader 
  Vrerixen, Dirrick Voogd  
  Hendrix, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lisabet en Geertruijt 
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Jelijs als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 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. Hij heeft het 
vruchtgebruik en stelt als  onderpand zijn roerende en onroerende goederen. 
NB. in de kantlijn: op 16-06-1637 stelt Jacob Geleinsen zich borg voor de 
voogden over Lisabet voor het geld dat wijlen haar vader haar heeft beloofd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

389 RAK  88 FOLIO:       169v DATUM:       22-10-1633 

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

waar te nemen.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

390 RAK  88 FOLIO:       169v DATUM:        05-11-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, hoek St. Jacobssteeg 
   
 comparanten Herms, Jurgen Volmachtgever Kruidenier - Echtpaar 
  Otto, Feijsgen Volmachtgeefster  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Peter Vette om, in der minne of 

gerechtelijk, hun zaken waar te nemen binnen en buiten Kampen, hun 
schulden te innen, hun huis te verkopen en verder alle formaliteiten te 
vervullen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

391 RAK  88 FOLIO:       170 DATUM:        09-11-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Colck, Johan Hendricks Volmachtgever  
  Everts, Evert Gevolmachtigde  
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 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Evert Everts om, in der minne of 
gerechtelijk, zijn achterstallige kooppenningen te innen op het Zuidveen bij 
Steenwijk en omgeving en daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

392 RAK  88 FOLIO:        170v DATUM:       11-11-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Jan Volmachtgever alias: Pan Jan 
  Langenburch, Gooswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Gooswinus van Langenburch om zijn 

zaken voor het stads- en landgerecht van Kampen waar te nemen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

393 RAK  88 FOLIO:       170v DATUM:        14-11-1633 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Jan Comparant  
  Petersz, Henrick Schuldeiser  
     
 samenvatting Ten overstaan van burgemeester Tonis Steenberch, heeft comparant beloofd 

aan Henrick Petersz met Pinksteren a.s. de ƒ15 c.g. te betalen, die Jan 
Tomsen uit Oldebroek vanwege een verkocht koe, toekomen en waarvoor 
schuldeiser beslag heeft laten leggen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

394 RAK  88 FOLIO:       171 DATUM:       20-11-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoeve, Johan van der Schuldenaar Echtpaar 
  Henricksz, Hilleken Schuldenares  
  Andriesz, Rijck Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Rijck Andriesz een bedrag van 

ƒ307-19-08 c.g. vanwege het gerechtelijke verwin op hun goederen en 
beloven dit te betalen aan schuldeiser door hem te cederen een bedrag van 
ƒ25 bij de ontvanger van de stads arresten, vervaldatum kerstmis a.s. en 
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hem toestemming te geven om de percelen uit de lommerd te halen en te 
verkopen, alles onder gerechtelijk verband van hun goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

395 RAK  88 FOLIO:      171v DATUM:       25-11-1633 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Zwartendijk 
   
 comparanten Dominicus, Johan Comparant  
  Josene, Arian  (?) Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant belooft Arian Josene schadeloos te stellen voor een bedrag van 

ƒ200 g.g. als eerste aanbetaling voor een huis aan de Zwartendijk dat door 
Alart Willemsz aan hem, comparant, gerechtelijk is overgedragen, alles 
onder verband van zijn persoon en goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

396 RAK  88 FOLIO:       171v DATUM:      25-11-1633        

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Jacob Comparant  
  Snippert, Johan Clasz Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant belooft het bedrag van ƒ100 g.g. met twee jaar rente te betalen 

aan Johan Clasz Snippert op 11-04-1634 onder verband van zijn persoon en 
goederen, waarmee de obligatie dd 08-05-1633 gepasseerd, vervalt.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

397 RAK  88 FOLIO:        172 DATUM:        10-12-1633 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Engberti, Johannes Borg Voor Jan Barten 
  Schaefbanck, Andries Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant, die borg staat voor zijn zwager Jan Barten, belooft aan Andries 

Schaefbanck, vanwege zijn broer Wolter Schaefbanck, met Pasen 1634 en 
met Michael daaropvolgend een bedrag van ƒ17-8 c.g. te betalen, afkomstig 
van zijn traktement van de Ecclesiastische Kamer, zodat de aanspraken op 
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zijn zwager hiermee vervallen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

398 RAK  88 FOLIO:       172 DATUM:        19-12-1633 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Broederstraat 
   
 comparanten Dapper, Jacob Wdn. van Metta Kempe Vader 
  Kempe, Peter Voogd  
  Cuiper, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Marrigen, Jacob en 

Susanna Jacobsz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag 
van ƒ200 c.g. en de opbrengst van moeders kleren 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 woonhuis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 173 t/m 182v zijn blanco. 

399 RAK  88 FOLIO:       183 DATUM:       22-11-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Christophers, Geertruit Volmachtgeefster  
  Hoff, J. Momber  
  Root, Christopher Gevolmachtigde Neef 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar neef Christopher Root om, in 

der minne of gerechtelijk, de uitstaande schulden te innen van Jan Schulte 
op de winterdijk in Doornspijk en daarbij te handelen zoals zij gedaan zou 
hebben, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

400 RAK   88 FOLIO:       183 DATUM:        25-11-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Potegom, Gerrit van Schuldenaar  
  Buijcks, Johan Schuldeiser  
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 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Buijcks een bedrag van ƒ39 
c.g. wegens een lening en belooft te betalen onder verband van zijn aandeel 
in de erfenis van jfr Cornelie toe Boecop gnd van Harderwijk en zijn andere 
goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

401 RAK  88 FOLIO:      183v DATUM:         05-12-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Geertgen Schuldenares  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Lamberts, Derck Schuldeiser Echtpaar 
  Roloffs, Toentgen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Derck Lamberts en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ85 c.g., dat zij belooft te betalen met Michael 
a.s., waarvoor zij als onderpand stelt haar persoon en goederen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

402 RAK  88 FOLIO:        184 DATUM:         16-10-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Gisbert Volmachtgever Lakenbereider 
  Greve, Johan van   Gevolmachtigde Drapenier 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johan van Greve om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in het stift van Munster en de 
uitstaande schuld volgens obligatie van Jan Christophersz uit Rhenen, 45 
rijksdaalders, te innen en verder al het nodige te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

Bladzijde 184v is blanco. 

403 RAK  88 FOLIO:        185 DATUM:         17-05-1631 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Lenart Wdn. van Petergen Jacobsz Vader 
  Petersz, Paulus Voogd  
  Hermansz, Joost Voogd  
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 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jacob, Margreta, 

Maritgen en Isaack Lenartz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een 
bedrag van ƒ850 c.g. en de opbrengst van moeders kleren en kleinodiën, 
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. 
NB. in de kantlijn: op 22-03-1652 meldt Maria Lenartz met echtgenoot dat zij 
haar deel heeft ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

404 RAK  88 FOLIO:         185v DATUM:        21-06-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stevens, Lambert Volmachtgever  
  Herms, Stoffel Volmachtgever Echtg. Anna Stevens 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Peter Vette om hun zaken waar 

te nemen voor het stadsgerecht. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

405 RAK  88 FOLIO:       185v DATUM:        05-08-1631  

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritz, Lubbert Wdn. van Merritgen Henricksz Vader 
  Engels, Clas Voogd  
  Henricksz, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Gerrit Lubbertz als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g. en belooft hem te verzorgen en te 
doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. Hij heeft het vruchtgebruik.  
NB. in de kantlijn: op 05-05-1652 meldt Willem Hendrix dat het kindsdeel is 
uitbetaald; de andere voogd is overleden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

406 RAK  88 FOLIO:        186 DATUM:       05-09-1631 

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

het stadsgerecht waar te nemen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

407 RAK  88 FOLIO:        186 DATUM:        22-11-1631 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricks, Lubbert Comparant  
  Arents, Mechtelt Moeder  
  Baeck, Johan Voogd  
  Smitt, mr Hans Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn moeder de goederen en erfenis van zijn vader 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

408 RAK  88 FOLIO:        186v DATUM:        19-04-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Lutgert Volmachtgeefster Wed. Hendrick Hendricks 
  Hoff, J. Momber  
  Lambertsz, Egbert Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Egbert Lambertsz om, in der minne 

of gerechtelijk, op het comptoir te Dort de ƒ14 c.g. te ontvangen die 
constabel Jan Bartels haar nog schuldig is wegens huishuur en daarbij al 
het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

409 RAK  88 FOLIO:        187 DATUM:        04-05-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Warnersz, Lijsbeth Volmachtgeefster  
  Hoff, J. Momber  
  Brantsz, Helmich Gevolmachtigde Oom 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar oom Helmich Brantsz om, in 

der minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen in Deventer en daarbij 
te handelen zoals comparante zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig, met 
macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

410 RAK  88 FOLIO:         187 DATUM:        08-07-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dercks, Lubbigen Volmachtgeefster  
  Chrisostemus, Heiltgen Idem Zusters 
  Chrisostemus, Metgen Idem  
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Sasza, Henrick Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Judit Moerbeecke, weduwe van wijlen Jacob 

van Luijck, verstrekken een volmacht aan Henrick Sasza om namens hen 
van de erfgenamen van Judit Moerbeecke de legaten te eisen die hen bij 
testament gelegateerd zijn en daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

411 RAK  88 FOLIO:        187v DATUM:        02-08-1632 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritz, Lisbeth Schuldenares Echtg. Hans Martens 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Wijnolts, Arent Schuldeiser  
     
 samenvatting In afwezigheid van haar echtgenoot, verklaart comparante schuldig te zijn 

aan Arent Wijnolts een bedrag van ƒ9½ c.g. wegens geleend geld en twee 
jaar huur ad ƒ8 g.g. per jaar; zij belooft dit te betalen, waarvoor zij haar 
persoon en goederen als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

412 RAK  88 FOLIO:         188 DATUM:        16-10-1632 
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 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Land in Dronten 
   
 comparanten Dubbelts, jfr Lumme Wed. van Jacob v. Beverlant Moeder 
     
 samenvatting Comparante heeft, met goedkeuring van de magistraat, voor haar 

minderjarige kinderen Geertruit, Christina en Maria Beverlants als vaders 
erfdeel gereserveerd samen een bedrag van ƒ5000 c.g., buiten het sterfhuis 
om en te haren laste, waarvoor zij haar kinderen 5 procent rente geeft, dit 
onafhankelijk van haar zaak tegen jkr Ripperbant uit Hattem. Zij stelt 
daarvoor als onderpand haar land in Dronten en het kapitaal van een 
jaarlijkse rente van ƒ80 c.g., gevestigd op de stad Kampen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

413 RAK  88 FOLIO:         188v DATUM:        18-04-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Amsterdam, Maansteeg, bij de nieuwe brug 
   
 comparanten Tijmsen, Laurents Volmachtgever Bakker 
  Evertsen, Evertken Echtgenote  
  Gobertsz, Willem Gevolmachtigde Zoon 
     
 samenvatting Namens zijn echtgenote, verstrekt comparant een volmacht aan zijn zoon 

Willem om, in der minne of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen i.v.m. een 
huis in Amsterdam tegen Anthoni Lodewicks c.s. en daarbij te handelen in 
hun geest, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

414 RAK  88 FOLIO:        189 DATUM:         21-05-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arents, Leberwijn Schuldenaar  
  Visscher, Willem Jansz Schuldeiser Majoor 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Jansz Visscher een bedrag 

van ƒ33-16 c.g. en belooft de helft te betalen met Jacobi a.s. en de andere 
helft met Martini daaropvolgend, waarvoor hij als onderpand stelt zijn 
roerende en onroerende goederen, als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 



143 
 

415 RAK  88 FOLIO:       189 DATUM:       15-06-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Damloper 
   
 comparanten Lambertz, Lambert Schuldenaar Zutphen 
  Clemensz, Goeszen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Goeszen Clemensz een bedrag van 

ƒ210 c.g. wegens een gekochte damloper met gereedschap en toebehoren 
en belooft te betalen in termijnen, bij levering ƒ25 c.g., met St. Jacob 1633 
ƒ50 c.g., in mei 1634 en 1635 weer ƒ50 c.g. en in 1636 de rest.  Als onderpand 
geldt het schip met toebehoren en zijn  andere goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

416 RAK  88 FOLIO:       190 DATUM:       17-06-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Harms, Lijsbeth Schuldenares Wed. Harmen Jansen 
  Hoff, J. Momber  
  Hendricks, Kijer Schuldeiser Echtpaar 
  Kijersz, Bartha Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Kijer Hendricks en echtgenote een 

bedrag van ƒ383 c.g. wegens gekochte waren en stelt daarvoor als 
onderpand een camelotten rok, een zilveren bijgordel, een jakje met een lijfje 
en al haar roerende en onroerende goederen en de erfenis die zij zal krijgen, 
als bij verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

417 RAK  88 FOLIO:        190v DATUM:       18-06-1633 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roloffsen, Lijsbet  Comparante  
  Witte, Gerbrant Voogd  
  Eszen, Derck van 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 
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418 RAK  88 FOLIO:        191 DATUM:       11-07-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Olger, Lubbert    Volmachtgever  
  Camphuis, Engelman van Volmachtgever  
  Vette, mr Petrus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Petrus Vette om, in der minne of 

gerechtelijk, hun zaken waar te nemen in Kampen en de regio en daarbij 
alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

419 RAK  88 FOLIO:         191 DATUM:       16-07-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Lambert Schuldenaar  
  Rijxs, Willem Schuldeiser  
  Lijfferts, Willem  Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Rijxs een bedrag van ƒ77 

wegens twee jaar achterstallige pacht; hij belooft de helft te betalen heden 
over veertien dagen en de rest met Martini a.s., waarvoor een borg is 
aangesteld.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

420 RAK  88 FOLIO:       191v DATUM:        18-11-1633 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Lucas Comparant  
  Buijtendijck, Jan Schuldenaar Zwager 
  Vene, Jacob Herms Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart beloofd te hebben aan Jacob Herms Vene om de schuld 

van zijn zwager Jan Buijtendijck, ad ƒ75 c.g., waarvoor reeds beslag is 
gelegd, in twee termijnen te betalen: met Vastenavond en met Jacobi; als 
onderpand stelt hij zijn goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 192 t/m 195v zijn blanco. 
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421 RAK  88 FOLIO:       196 DATUM:        12-10-1633 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geerts, Heijltien Wed. van Harmen Dirricks Moeder 
  Henricks, Albert Voogd  
  Fransen, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Jacobgen Harms als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ200 c.g., een bed met toebehoren, 
een vrije bruiloft en een uitzet, zoals haar andere dochter ook heeft gehad en 
belooft haar lezen / schrijven en wat zij verder wil te laten leren en te doen 
wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft 
het vruchtgebruik.    

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

422 RAK  88 FOLIO:       196v DATUM:       24-10-1633 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bastiaensz, Herman Comparant  
  Max, Janneken Weduwe Jan ten Toren 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat de weduwe van zijn gewezen voogd hem de 

goederen en erfenis van zijn oom Johan ten Torn heeft overgedragen,  
waarvoor hij haar bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

423 RAK  88 FOLIO:       196v DATUM:        24-10-1633 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sijbrantz, Henrick Comparant  
  Egbertz, Femme Moeder  
  Wessels, Thonis Jansz Voogd  
  Eijckelboom, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn moeder de goederen en erfenis van zijn vader 

Sijbrant Arentz en zijn tante Mechtelt ontvangen te hebben, waarvoor hij 
haar bedankt met belofte van vrijwaring. De voogden worden van hun taak 
ontheven. 

   
 bijzonderheden Geen 
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424 RAK  88 FOLIO:       197 DATUM:       05-11-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Vecht, jkr Harmen van der Gevolmachtigde  
  Baxen, jkr Jacob van Volmachtgever Heer v. Leeuwenberch 

1
) 

  Vecht, jfr Sophia van der Volmachtgeefster  
  Vecht, jkr Cornelijs van der Volmachtgever  
  Vecht, jfr Cunegunda vd Volmachtgever Wed. jkr Jurgen Moulant 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde Procurator Kampen 
  Wolffs, Rickman Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparant, gevolmachtigd door meerdere familieleden, verstrekt op zijn 

beurt een volmacht aan Peter Vette en Rickman Wolffs om namens hen de 
zaak tegen hun meier Dirck het Voogeltgen, zoals hij genoemd wordt, 
gerechtelijk aan te pakken inzake huurbetaling en hem te dwingen het land 
weer in de oude staat te brengen, volgens huurcedule en tegen jkr Gerrijt 
Vaecht. 

   
 bijzonderheden 

1
) echtgenoot jfr Maria van der Vecht 

   

 

 

425 RAK  88 FOLIO:        197v DATUM:        07-11-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coopsen, Henrick Egbertz Volmachtgever Stadsmeier Kamperveen 
  Lipper, Wilhelm Gevolmachtigde  
  Henricksen, Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Wilhelm Lipper en Peter 

Henricksen om namens hem bij de vergadering van de Ridderschap in 
Deventer een rekest te bevorderen over het renvooi aan zijn dagelijkse 
rechter, de scholtus van Kamperveen, omdat de drost van IJsselmuiden zich 
in strijd met het landrecht gedraagt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

426 RAK  88 FOLIO:        197v DATUM:        25-11-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirrixen, Harmen Schuldenaar  
  Scherffs, Dirrickien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dirrickien Scherffs een bedrag van 

ƒ15 g.g., die hij belooft te betalen met Pasen a.s., waarvoor hij als onderpand 
stelt zijn persoon en goederen, als bij verwonnen panden.    
NB. in de kantlijn: op 19-04-1634 heeft schuldeiseres alles ontvangen. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

427 RAK  88 FOLIO:         198 DATUM:        04-12-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Achter de nieuwe Muur 
   
 comparanten Brouwer, Harmen Willemsen Schuldenaar  
  Carel, Hendrick Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hendrick Carel een bedrag van 

ƒ211 c.g. dat hij op 12-04-1634 zal betalen en waarvoor hij als onderpand 
stelt zijn goederen en speciaal zijn woonhuis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

428 RAK  88 FOLIO:        198v DATUM:        04-12-1633 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brouwer, Harmen Ghijseberts Borg  
  Jacobs, Gerrijt Schuldeiser Goudsmid Deventer 
     
 samenvatting Comparant heeft beloofd aan Gerrijt Jacobs met Pasen a.s., uiterlijk mei 

1634, ƒ110-10 c.g. te betalen, restant van een bedrag van ƒ417-2-8 c.g. 
waarvoor hij en zijn zwager Boldewijn Fick borg staan voor Hillebrant 
Laeckenman, conform gerechtelijke bekentenis dd 09-02-1632.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

429 RAK  88 FOLIO:       198v DATUM:        15-12-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritz, Herman Gevolmachtigde Schipper Leeuwarden 
  Derrcksz, Meijnart Volmachtgever  
  Sael, mr Johan Janszen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, gevolmachtigd dd 07-11-1633, verstrekt op zijn beurt een 

volmacht aan mr Johan Janszen Sael om, in der minne of gerechtelijk, het 
geld te innen dat zijn opdrachtgever heeft uitstaan bij Herman Gisbertz, 
brouwer alhier en daarbij al het noodzakelijke te doen.  
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 bijzonderheden Geen 
   

 

Bladzijde 199v is blanco. 

430 RAK  88 FOLIO:        200 DATUM:        18-04-1631 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Hoeve, Metta van der Schuldenares Echtg. Frerick v. Bornhem 

1
) 

  Hoeve, Johan van der Momber Broer 
     
 samenvatting Door afwezigheid van haar echtgenoot vergezeld door haar broer, verklaart 

comparante dat zij de jaarlijkse rente gevestigd op haar huis, ƒ12 g.g., 
verschijnend met Pasen, betaald heeft aan haar zuster Lisbeth, weduwe van 
Henrick van Hilten en belooft dit alle jaren te doen totdat de aflossing ervan 
een half jaar van te voren wordt aangekondigd. 

   
 bijzonderheden 

1
) schout 

   

 

 

431 RAK  88 FOLIO:       200 DATUM:        06-06-1631 

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

gerechtelijk, zijn zaken hier voor het gerecht waar te nemen met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

432 RAK  88 FOLIO:      200v DATUM:       30-06-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenberch, dr Marten Gevolmachtigde  
  Antonio, mr Peter Volmachtgever  
  Depesche, Ursina   Volmachtgeefster  
  Egmont, jfr Theodora van Volmachtgeefster  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgevers, verklaart comparant een volmacht te hebben 

verleend aan Peter Vette om, in der minne of gerechtelijk, van Lubbert 
Hendricksen uit Oldebroek ƒ1000 c.g. te vorderen die hen toekomen en 
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daarbij al het nodige te doen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

433 RAK   88 FOLIO:       201 DATUM:       23-09-1631 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Joosten, Maijken Comparante  
  Bont, Thomas de Momber  
  Bartholomeus, Peter Momber  
  Berentz, Warner Executeur   
  Henricksz, Marritgen Echtgenote  
     
 samenvatting Comparante verklaart, in aanwezigheid van haar dochter Lisbet Jansz, dat 

Warner Berentz en echtgenote haar voor haar kinderen, als mede- 
erfgenamen van Henrick ter Helle, hebben uitgekeerd de erfenis van hun 
grootouders, waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

434 RAK  88 FOLIO:       201 DATUM:         30-09-1631 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Merrigen Wed. van Wihlem Jacobs Moeder 
  Jansen, Jansen Voogd  
  Egberts, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Jennegen 

Wihlems 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 
   

 

 

435 RAK  88 FOLIO:        201v DATUM:       08-10-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf Beckmaninck 
  Ootmarsum 
   
 comparanten Rooijer, Meinert Volmachtgever  
  Heidendael, N.  Gevolmachtigde IUDr  -  Deventer 
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 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan N. Heidendael om, in der minne of 
gerechtelijk, namens hem, als mede erfgenaam van zijn vader Marten 
Rooijer, de achterstallige pacht te vorderen van het erf Beckmaninck, door 
de  Heer van Lage aan zijn vader verpand en daarbij al het nodige te doen, 
met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

436 RAK  88 FOLIO:        202 DATUM:        31-10-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Meijnert Volmachtgever Echtpaar 
  Meijne, Maria de Volmachtgeefster  
  Dimmer, Johan Gevolmachtigde Haar broer 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun (schoon)broer om, in der 

minne of gerechtelijk, de zaken van het sterfhuis van hun vader Jaques de 
Meijne af te handelen en te verdelen zoals zij zelf gedaan zouden hebben, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

437 RAK  88 FOLIO:        202v DATUM:        03-11-1631 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Hoeve, Metta van der Schuldenares Echtg. Frerick v. Bornhem 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Sael, mr Johan Jansz Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart een jaarlijkse rente van zes daalders te hebben betaald 

aan mr Johan Jansz Sael, verschijnend met Martini en gevestigd op haar 
huis en belooft dit jaarlijks te doen, totdat de aflossing een vierendeel jaars 
van te voren wordt aangekondigd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

438 RAK  88 FOLIO:       203 DATUM:        03-11-1631 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
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 comparanten Hoeve, Metta van der  Schuldenares Echtg. Frerick v. Bornhem 
1
) 

  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Nuijs, Lubbeken van Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart een jaarlijkse rente gevestigd te hebben op haar huis 

ten behoeve van Lubbeken van Nuijs, ƒ30 g.g. verschijnend in mei en belooft 
dit jaarlijks te doen, totdat een vierendeel jaars van te voren wordt gemeld 
dat de hoofdsom afgelost moet worden.  

   
 bijzonderheden 

1
) schout 

   

 

 

439 RAK  88 FOLIO:        203v DATUM:        18-11-1631 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Mechtelt Schuldenares  Wed. Johan Hagendorn 
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Joachimsz, Berent Schuldeiser Echtpaar 
  Rix, Greetgen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Berent Joachimsz en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ105 g.g., door wijlen haar man ontvangen en 
belooft dit te betalen op 19-04-1632, waarvoor zij als onderpand stelt haar 
persoon en goederen.   
NB. in de kantlijn: op 17-05-1632 heeft schuldeiser alles ontvangen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

440 RAK  88 FOLIO:         203v DATUM:        02-12-1631 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Hoeve, Metta van der Schuldenares Echtg. Fr. v. Bornhem 

1
) 

  Hoochstraten, Henr. v. Momber  
  Saris, Betgen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Betgen Saris een bedrag van ƒ100 

c.g. en belooft dit te betalen in twee termijnen van ƒ50 c.g. met rente in 1632, 
het laatst met Jacobi en stelt als onderpand haar huis en haar goederen, als 
bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden 

1
) schout 

   

 

 

441 RAK  88 FOLIO:       204 DATUM:       12-12-1631 
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 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Marrigen Comparante  
  Berents, Jan Echtgenoot  
  Smitt, mr Hans Voogd  
  Lucsen , Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van de voogden over haar dochter Merrigen 

Hendricks, de goederen en erfenis ontvangen te hebben van haar overleden 
dochter, waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

442 RAK  88 FOLIO:        204v DATUM:        19-04-1632 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Bank van Lening 
   
 comparanten Petersz, Meijnert Comparant Echtpaar 
  Meijne, Maria de Comparante  
  Meijne, Susanna de Comparante  
     
 samenvatting Comparanten verklaren te hebben overgedragen aan Jan Dijmmer de Meijne 

c.s. al hun rechten en gerechtigheden in de Bank van Lening cum annexis 
alhier, die zij geërfd hebben van hun ouders en daarop geen verdere 
aanspraken te hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

443 RAK  88 FOLIO:       205 DATUM:        17-05-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentz, Marritgen Comparante Zusters 
  Berentz, Geesgen Idem  
  Berentz, Jacobgen Idem  
  Berentz, Anna Idem  
  Jacobsz, Cornelis Momber Vertegenwoordiger 
  Cornelis, Monte Momber Vertegenwoordiger 
  Rijnvisch, Evert Voogd  
  Vette, mr Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogden de goederen en erfenis 

van hun ouders, Berend Henricks van Swolle en echtgenote, ontvangen te 
hebben, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
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444 RAK  88 FOLIO:      205v DATUM:        25-06-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Marien Volmachtgever  
  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, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

445 RAK  88 FOLIO:       205v DATUM:        25-08-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Mettken Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Helmichs, Hendrick Voogd  
  Hooltken, Harmen 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 
   

 

 

446 RAK  88 FOLIO:       206 DATUM:        10-09-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alberts, Mettken Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Hannick, Albert Andries Vader  
  Wijnbergen, jkr Gerrit van Voogd  
  Salemaecker, Albert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar vader en haar gewezen voogden de goederen 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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447 RAK  88 FOLIO:      206v DATUM:       29-10-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Een stuk land 
   
 comparanten Berckum, Mathijs Arentz van Volmachtgever  
  Gangel, Wijnant Dercksz van Gevolmachtigde Zwager 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zwager Wijnant van Gangel om 

het geld te vorderen van een verkocht stuk land en dit te transporteren aan 
kopers en daarbij alle formaliteiten te vervullen en te handelen zoals 
comparant gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

448 RAK  88 FOLIO:       206v DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Zielsteeg 
   
 comparanten Cornelis, Monte Comparant  
  Lucasz, Henrick Erflater Overleden 
  Petersz, Greetgen Echtgenote  
  Roloffsz, Engbert Borg  
  Velde, Adam ter Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat wijlen Henrick Lucasz en diens echtgenote hem 

hebben uitgekeerd ƒ100 g.g. in mindering van de koopsom van een huis in 
Kampen, waarvoor hij ook de personen bedankt die borg hebben gestaan 
voor de erfenis.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

449 RAK  88 FOLIO:        207 DATUM:        26-11-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Marritgen Comparante  
  Lubbertz, Lubbert Echtgenoot  
  Bevergeerden, Jurrien v. Voogd  
  Twent, Johan Voogd Overleden 
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de erfenis en goederen 

ontvangen te hebben van haar ouders en haar grootmoeder, Catharina 
Thijmens, weduwe Johan Jansz, waarvoor zij hen bedankt met belofte van 
vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
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450 RAK  88 FOLIO:        207v DATUM:       28-11-1632 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Hoven, Mette van der Schuldenares Echtg. Frerick v. Bornhem 

1
) 

  Hoff, J. Momber  
  Hendricks, Cornelis Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart, in afwezigheid van haar echtgenoot, een jaarlijkse 

rente van ƒ6 g.g. gevestigd te hebben op haar huis, bij Cornelis Hendricks, 
oom en voogd over de kinderen van Peter Verhaegen en belooft dit jaarlijks 
te betalen met Pasen; de hoofdsom zal betaald worden als dit een vierendeel 
jaars van te voren wordt aangekondigd. 

   
 bijzonderheden 

1
) schout 

   

 

 

451 RAK  88 FOLIO:       207v DATUM:        06-03-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hallaer, Margreta van Volmachtgeefster  
  Ransoen, Hans Echtgenoot Koopman 
  Hoff, J. Momber  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Peter Vette om haar zaken waar te 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

452 RAK  88 FOLIO:       208 DATUM:        09-03-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Hove, Mette van der Schuldenares Echtg. Frerick Bornhem 
  Hoff, J. Momber  
  Breda, Casper Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Casper Breda een bedrag van 

ƒ100 c.g. wegens ontvangen waren, waarvoor reeds beslag is gelegd; zij 
belooft te betalen in twee termijnen, de helft in mei a.s. en de andere helft 
met Jacobi, waarvoor zij als onderpand stelt de overwaarde van haar huis en 
haar andere goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
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453 RAK  88 FOLIO:       208v DATUM:       14-03-1633 
 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed De Blauwe Saeije  
  Amsterdam 
   
 comparanten Willemsz, Johan Comparant  
  Josten, Arent Begunstigde Schoonzoon – A’dam 
  Carsten, Fenneken Begunstigde A’dam 
     
 samenvatting Comparant verklaart overgedragen te hebben aan zijn schoonzoon Arent 

Josten en Fenneken Carsten de erfenis van zijn overleden zoon Jacob 
Jansz, de Blauwe Saeije in Amsterdam, op voorwaarde dat hij, comparant, 
wekelijks tien stuivers van zijn schoonzoon ontvangt.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

454 RAK  88 FOLIO:       209 DATUM:       03-04-1633 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Aeltsz, Mattken Wed. dr Plechelmus Keijlwers  

1
) Moeder 

  Brouwerius, d. Joannes Voogd  
  Smitt, mr Hans Voogd  
  Keijlwers, Jenneken Tante  
  Jonar, Kitser Echtgenoot  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Gesina Keijlwers als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd haar vaders zegelring, hemden en 
boeken, een bedrag van ƒ700 c.g. huwelijksinbreng en de opbrengst van de 
kleren en kleinodiën, de helft van de schulden, ƒ800 c.g. van zijn 
verdiensten; deze bedragen zullen worden voldaan met percelen en 
obligaties. Mocht Gesina overlijden zonder nakomelingen na te laten, dan zal 
het geld op haar moeder of haar moeders bloedverwanten overgaan; de 
goederen op de bloedverwanten van haar vader. Zij zal haar lezen en 
schrijven laten leren en doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik. Namens vaders familie is 
er een tante met echtgenoot aanwezig. 

   
 bijzonderheden 

1
) stadssecretaris;  

2
) details over de percelen en obligaties in de akte. 

   

 

 

455 RAK  88 FOLIO:       210v DATUM:        06-07-1633 

 onderwerp Verpachting 
   
 onroerend goed Land 
  Kampen, Zwartedijk 
   
 comparanten Hoeve, Metha van der Comparante  
  Hoochstraeten, Henrick van Momber  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij verpacht heeft voor een periode van vijf jaar aan 
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Henrick Carel een stukje land voor een bedrag van ƒ27 g.g. per jaar, 
waarvoor deze haar ƒ100 g.g. heeft betaald voor de gehele huurtijd die 
begint op Martini 1633. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

456 RAK  88 FOLIO:        211 DATUM:       29-08-1633 

 onderwerp Bijster 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alberts, Marten Comparant  
  Martens, Aeltien Zuster Wed. Geert Peters 

1
) 

  Smeentges, Jan Jacobs Gevolmachtigde Meier uit Paasloo 
     
 samenvatting Comparant, mede namens zijn zuster en op verzoek van Dirck ten Oever, 

schout en dijkgraaf en namens de Ridderschap van Overijssel, heeft een 
volmacht verstrekt aan zijn meier Jan Jacobs Smeentges om op 05-09-1633 
bij zonsopgang op zekere bijsterdijk te verschijnen zoals de dertien anderen 
en daar te doen wat nodig is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) in leven burgemeester van deze stad 

   

 

 

457 RAK  88 FOLIO:        211v DATUM:        24-10-1633 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Franschen, Merrigen Wed. van Anthoni Haerweijer Moeder 
  Jansen, Louwe Voogd  
  Jansen, Marten Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aeltgen, Affken en 

Cornelis Harweijer als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ350 
c.g. en de dochters een bed met toebehoren en belooft hen lezen, schrijven 
en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder 
betaamt,waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

458 RAK  88 FOLIO:        212 DATUM:        11-11-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, mr Marten Schuldenaar  
  Alerts, Peter Schuldeiser  
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 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Peter Alerts wegens de aanschaf 

van twee paarden, waarvan er één ziek blijkt te zijn, een bedrag van ƒ315 c.g. 
en belooft dit te betalen omstreeks Vastenavond, waarvoor hij zijn goederen 
als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

459 RAK  88 FOLIO:       212v DATUM:        02-12-1633 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Huis gnd de Emmaus en land erachter gelegen 
  Kampen, buiten de Venepoort 
   
 comparanten Guerts, Minicus Borg  
  Brouwer, Jan Minicus Aanvrager Zoon 
  Jouse, Arian Klager Bleker 
     
 samenvatting Op verzoek van zijn zoon, heeft comparant zich borg gesteld voor de 

aanspraken van Arian Jouse op een huis en stuk land buiten de Venepoort, 
volgens de opdrachtbrieven ervan en dit onder verband van zijn persoon en 
goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

460 RAK  88 FOLIO:       213 DATUM:        04-10-1631 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Simons, Nijsken Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Tijmens, Laurens Voogd  
  Jans, Harmen 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 
   
 

 

461 RAK  88 FOLIO:       213 DATUM:        22-11-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pitersz, Nijsken Volmachtgeefster Echtg. Sijmon Sijmonsz 
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  Hoff, J. Momber  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Door afwezigheid van haar echtgenoot, verklaart comparante een volmacht 

te geven aan Peter Vette om, in der minne of gerechtelijk, hun zaken  in 
Kampen waar te nemen en hun uitstaande schulden bij Tonis Wessels te 
innen ad ƒ500 c.g. met ƒ75 c.g. rente en daarbij al het nodige te doen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

462 RAK  88 FOLIO:       213v DATUM:        08-05-1633 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Nelle Comparante  
  Rijxs, Gerrijt Echtgenoot  
  Lamberts, Jacob Vader  
  Jacobsen, Jan Voogd  
  Snijder, Coop Jansen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar vader de goederen en erfenis van haar 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

463 RAK  88 FOLIO:       214 DATUM:        28-06-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf 
  Uiterwijck 
   
 comparanten Hartsuicker, Nicolaus Volmachtgever Echtg. Aeltken J. Verwoort 
  Lamberts, Peter Volmachtgever Echtg. Geertr. Hartsuicker 
  Neranus, Samuel Volmachtgever Wdn. Jenn. Hartsuicker 
  Hartsuicker, Lijsbeth Volmachtgeefster Wed. Henrick ten Holten 
  Geerts, Franck Gevolmachtigde Zwager 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun zwager Franck Geerts om, 

in der minne of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen in Kampen, 
uitstaande schulden te innen, hun erf in Uiterwijck te verkopen en de daarbij 
behorende formaliteiten te verrichten, dit alles met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

De bladzijden 215 en 215v zijn blanco. 
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464 RAK  88 FOLIO:         216 DATUM:        28-04-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Een stuk land gnd het Bijencampien 
  Oenerbroek 
   
 comparanten Gerrits, Ottgen Volmachtgeefster  
  Hoff, Johan Momber  
  Ottsen, Harmen Gevolmachtigde Echtgenoot 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om voor de schout 

van Oenen te verschijnen en daar, na ontvangst van de koopsom, te 
transporteren aan de erfgenamen van Grete Goesens een halve morgen land 
met alle bijbehorende rechten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

465 RAK  88 FOLIO:      216v DATUM:       30-04-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dijckhuisen, Otto van Volmachtgever  
  Sael, mr Johan Jansz Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansz Sael om zijn zaken 

waar te nemen tegen Egbert Weege voor het stads- en landgerecht. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

466 RAK   88 FOLIO:       216v DATUM:        05-07-1631 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Magnus, Oloff Comparant Bakker 
  Buick, Jelis Comparant  
  Lasman, Johan Voogd  
  Petersz, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over Wolter Peters, kind van Peter Jans en Stintgen 

Welters en neef/erfgenaam van Abraham Welters, verklaren dat zij van de 
gewezen voogden van Abraham Welters de goederen en erfenis ontvangen 
hebben voor hun pleegkind, waarvoor zij hen bedanken en van hun taak 
ontheffen.  

   
 bijzonderheden Geen 
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467 RAK  88 FOLIO:         217 DATUM:        24-09-1631  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eck, Otto van Volmachtgever Zoon van 

1
) 

  Benijer, Roloff Gevolmachtigde  
  Laurens, Henrick Begunstigde Zoon ds Modeo Den Haag 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Roloff Benijer om namens hem als 

eigenaar van een vicarie gevestigd op de parochiekerk te Breukelen op het 
St. Petrus en Paulus altaar volgens een zekere akte onder berusting van 
gevolmachtigde, deze te transporteren aan Henrick Laurens.  

   
 bijzonderheden 

1
) Otto Laurensz van Eck 

   

 

 

468 RAK  88 FOLIO:       217v DATUM:         23-02-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gansneb gnd T., Otto Gevolmachtigde  
  Blanckevoort, Boldewijn Gevolmachtigde  
  Blanckvoort, jkr Wilhelm Volmachtgever Tot Collendoorn 

1
) 

  Wolffs, Rijckman Gevolmachtigde IUL 
  Rentinck, Nicolaus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Namens hun opdrachtgevers, verstrekken comparanten een volmacht aan 

Rijckman Wolffs en Nicolaus Rentinck om, in hun strijd tegen Jan en Luitgert 
Evertsz, erfgenamen van Jan Luijtgens, voor het scholtengerecht van 
Blanckenham te verschijnen en daar hun bezwaren te overhandigen en 
verder al het nodige te doen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden 

1
) namens echtgenote jfr Joanna Elants 

   

 

 

469 RAK  88 FOLIO:       218 DATUM:        06-04-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Utrecht 
   
 comparanten Gansneb gnd T., Otto  Volmachtgever  
  Thomassen, Thomas Gevolmachtigde Zwolle 
     
 samenvatting Als vader, heeft comparant een volmacht verstrekt aan Thomas Thomassen 

om namens hem en de andere erfgenamen van jfr Johanna van Doornick, 
weduwe jkr Willem van Winsem, de helft van een huis in Utrecht te helpen 
verkopen en daarbij alle formaliteiten te vervullen en verder, in der minne of 
gerechtelijk, de andere zaken van het sterfhuis waar te nemen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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470 RAK  88 FOLIO:      219 DATUM:       18-07-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gansneb gnd T., Otto Curator  
  Jacobsz, Johan Idem  
  Sael, mr Johan Jans Idem  
  Vette, mr Peter Idem  
  Wiszijnck, Wolter Jansz Gevolmachtigde Mede curator 
     
 samenvatting Comparanten, curatoren over de desolate boedel van wijlen Johan Joosten, 

Joost Jansz, Willem Jansz en Geesgen Jansz, hebben een volmacht 
verstrekt aan Wolter Jansz Wiszijnck om af te rekenen met Jan Claesen van 
Vollenhoe, burger hopman te Workum, wegens het afhandelen van de 
desolate boedel. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

471 RAK  88 FOLIO:       219v  DATUM:        12-09-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gansneb gnd T., Otto Volmachtgever  
  Blanckvoirt, jkr Wilhelm Volmachtgever Zwager 
  Berentsz, Jan Gevolmachtigde Utrecht 
     
 samenvatting Comparant, mede caverende voor zijn zwager jkr Wilhelm Blankvoirt, 

verstrekt een volmacht aan Jan Berentsz om hun zaken in Utrecht waar te 
nemen en vooral om twee rentebrieven te verkopen, een van ƒ500 c.g. dd 22-
08-1612 op naam van Gerrit Jaspers uit Utrecht en de andere van ƒ800 c.g. 
dd 07-11-1607 op naam van Gijsbert van Schaik, beide afkomstig uit het 
sterfhuis van jfr Joanna van Doorinck gnd van Winsem en daarbij alle 
formaliteiten te vervullen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

472 RAK  88 FOLIO:       220 DATUM:       09-05-1633 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bartels, Orsele Wed. van Dirrick Hendricks Moeder 
  Bartels, Henerick Voogd  
  Arents, Evert Voogd  
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 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Dirrickien Dirricks als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 g.g. en belooft 
haar lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een 
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het 
vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 221 t/m 223v zijn blanco. 

473 RAK  88 FOLIO:       224 DATUM:       25-07-1631 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Peter Wdn. van Neelken Minicus Vader 
  Jans, Tonis Voogd  
  Gerritsen, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Ariaen Petersz als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g. en de opbrengst van 
moeders kleren en belooft haar lezen, schrijven en een handwerk te laten 
leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

474 RAK  88 FOLIO:       224v DATUM:        10-08-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gijnkel(?), Peter Barten van Volmachtgever  
  Clas, Bette Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Bette Clas om alle verlopen 

scheepsvrachten te vorderen die hem toekomen en waarvan de bescheiden 
bij gevolmachtigde berusten, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

475 RAK  88 FOLIO:       224v DATUM:        08-12-1631 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Peter Wdn. van Anna Arentz Vader 
  Sijmens, Jacob Voogd  



164 
 

  Gerrits, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Johan Petersz als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 g.g. en belooft hem te verzorgen en te 
doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

476 RAK  88 FOLIO:       225 DATUM:        05-01-1632 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermensz, Pouwel Wdn. van Willemtgen Hermans Vader 
  Bloemen, Lucas Voogd  
  Hermensz, Willem  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hermen, Grietgen, 

Anneken en Lucas Pouwelsz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd 
ƒ75 c.g., een zilveren bijgordel, een zilveren ketting en twee zilveren lepels 
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 
   

 

 

477 RAK  88 FOLIO:        225v DATUM:        22-02-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pouwelsz, Derck Comparant  
  Pouwelsz, Heijle Comparante Echtpaar 
  Vijnen, Albert Comparant  
  Wilsem, Tijmen van  Voogd  
  Loese, Henrick 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 
   

 

 

478 RAK  88 FOLIO:        225v DATUM:        26-03-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Wijringen, Peter Henricks v. Volmachtgever  
  Jansen, Hendrick Gevolmachtigde Schoolmeester Meppel 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Hendrick Jansen om, in der  minne of 

gerechtelijk, zijn uitstaande schulden te innen in Meppel en omgeving en 
daarbij te handelen in de geest van comparant, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

479 RAK  88 FOLIO:        226 DATUM:         18-02-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pieters, Pietergen Volmachtgever Wed. Wijnholt Herms 
  Oirrixen, Gerrijt Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Gerrijt Oirrixen om een aandeel van 

ƒ800 c.g. gevestigd op de stad Haarlem te verkopen en het geld weer 
opnieuw te beleggen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

480 RAK  88 FOLIO:        226v DATUM:        28-03-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf genaamd de Korff 
  Keulen, in de Neue Gasse 
   
 comparanten Leonardi, Paulus Volmachtgever Predikant 
  Ingels, Wilhelm Gevolmachtigde Handelaar Keulen 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Wilhelm Ingels om namens hem zijn 

aandeel in een huis te verkopen en daarbij de nodige formaliteiten te 
vervullen. Verder om van de Schepenen van Keulen het geld te vorderen dat 
bij hen berust van het sterfhuis van zijn moeder Margreta van Sassenbroeck, 
weduwe van Lenart Lenaers, kruidenier en daarbij te handelen zoals 
comparant zelf gedaan zou hebben.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

481 RAK  88 FOLIO:       227v DATUM:        20-05-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Bartholomeus, Peter Volmachtgever  
  Timens, Mateus Volmachtgever Echtg. Toentis Aronts 
  Lodewijck, Antonij Gevolmachtigde  
  Velde, Lambert v.d. Gevolmachtigde  
  Steenberch, Roeloff Gevolmachtigde Amsterdam 
     
 samenvatting Comparant, mede namens zijn kinderen Sacharias en Jurgen Peters en een 

kleinzoon en namens de echtgenote van andere comparant, verstrekken een 
volmacht aan drie personen om, in der minne of gerechtelijk, hun zaken in 
Amsterdam waar te nemen en in het bijzonder om de goederen uit de 
nalatenschap van Jennegien Herms te vorderen, te verkopen en de verdere 
formaliteiten te verrichten, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

482 RAK  88 FOLIO:       228 DATUM:        22-07-1633 

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

buiten rechten, zijn zaken voor het stadsgerecht waar te nemen, met macht 
van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

483 RAK  88 FOLIO:        228v DATUM:        30-11-1633  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf Uiterwijck 
   
 comparanten Banier, Petrus Volmachtgever  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor het stads- en landgerecht, 
speciaal die tegen Henrick Everts, molenaar, die borg staat voor Jan Willems 
uit Wilsum wegens de aankoop van het erf Uiterwijck en daarbij het nodige 
te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

484 RAK  88 FOLIO:        228v DATUM:        05-12-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed Huis 
  Kampen, Louwensteeg 
   
 comparanten Hendrix, Peter Schuldenaar Daghuurder 
  Janssen, Gerrijt Schuldeiser Wilsum 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrijt Janssen een bedrag van 

ƒ36-15 afkomstig van de aankoop van een paard en belooft dit te betalen 
heden over twee jaar tegen 5 procent rente, waarvoor hij als onderpand stelt 
zijn woonhuis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 229v t/m 237v zijn blanco. 

485 RAK  88 FOLIO:       238 DATUM:       24-05-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Een stuk land 
  Zwolle, Molenbroeck 
   
 comparanten Gansneb, gnd T., Reiner Volmachtgever Beheerder Armen 
  Steenberch, Jacob Roeloffsen Volmachtgever Idem 
  Steenberch, mr Marten Gevolmachtigde Procureur Zwolle 
       
 samenvatting Comparanten verstrekken q.q. een volmacht aan mr Marten Steenberch om 

voor het scholtengerecht van Zwolle gerechtelijk te transporteren aan 
Harmen Dirricks en echtgenote Berentgen Lubberts een stuk land met alle 
rechten van dien en daarbij de nodige formaliteiten te vervullen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

486 RAK  88 FOLIO:        238v DATUM:        05-09-1631 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Roeloffken Comparante Echtg. Abram Boudewinsen 
  Hoff, J. Momber  
  Jans, Jan Vader  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar vader de goederen en erfenis van haar 

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

   
 bijzonderheden Namen van de voogden ontbreken. 
   

 

 

487 RAK  88 FOLIO:       239 DATUM:        14-12-1631 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed 1. Zaadgewas gnd de Twickelsen Tienden  
  2. de Holdijckskamp, Twello 
   
 comparanten Twickeloe, jkr Rodolff van Volmachtgever En zusters 
  Twickeloe, jfr Johanna v. Gevolmachtigde Zuster 
  Hoberinck, Johan Borg  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zuster Johanna om, in der minne 

of gerechtelijk, een arrest uit te voeren dat jkr Winant Hackvoirt wegens zijn 
aanspraak van ƒ51 c.g. op comparants zaadgewas voor het gerecht van 
Twello heeft gemaakt, met macht van substitutie.  Verder is verschenen 
Johan Hoberinck die zich borg gesteld heeft voor jkr Winant Hackvoirt onder 
verband van een stuk land in het ambt van Twello, om te garanderen dat 
e.e.a. ook wordt uitgevoerd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

488 RAK  88 FOLIO:        239v DATUM:        06-01-1632 

 onderwerp  Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Olst, Roloff Gerritz van Volmachtgever  
  Smitt, Ernst Gerritz Gevolmachtigde Broer 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn broer Ernst Gerritz Smitt om, in 

der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen, in het bijzonder die 
tegen Willem Ariansz, schipper uit Harderwijk  en daarbij het nodige te doen, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

489 RAK  88 FOLIO:       240 DATUM:       03-09-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Reiner Comparant  
  Jansz, Harmen Comparant  
  Jansen, Arent Stiefvader  
     
 samenvatting Comparanten , voogden over de kinderen van wijlen Johan Wijchers en 

Geertgen Willemsz, verklaren van de stiefvader van de pleegkinderen de 
goederen en erfenis van hun ouders ontvangen te hebben, waarvoor zij hem 
bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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490 RAK  88 FOLIO:        240 DATUM:        26-02-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Scholt, Roeloff Alberts Volmachtgever  
  Sael, mr Jan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Jan Sael om zijn zaken waar te 

nemen voor het gerecht van Kampen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

491 RAK  88 FOLIO:      240v DATUM:       03-05-1633 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Remmelt Comparant  
  Willemsz, Albert Broer Niet aanwezig 
  Willemsz, Jan Comparant  
  Peters, Jurrien Voogd De weduwe van … 
  Sleusen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de weduwe van Jurrien Peters, hun gewezen 

voogd, de goederen en erfenis ontvangen te hebben van hun ouders, 
waarvoor zij haar bedanken met belofte van vrijwaring.  De andere voogd 
wordt van zijn taak ontheven. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

492 RAK  88 FOLIO:        241 DATUM:       31-07-1633 

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

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen die hij tegen Gisbert Henricks heeft en 
daarbij alles te doen wat nodig is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

493 RAK  88 FOLIO:         241 DATUM:        24-10-1633 

 onderwerp Verklaring 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Reijner Comparant  
  Berentz, Warner Stiefvader  
  Henricksz, Maritgen Moeder  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn moeder en stiefvader de kleren en erfenis van 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

494 RAK  88 FOLIO:       241v DATUM:        24-10-1633 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentz, Roloffgen Wed. van Jacob Petersz Moeder 
  Roloffsen, Arent Voogd  
  Jacobsz, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Roloff en Gerrit 

Jacobsz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ26 c.g., te 
versterven van het ene kind op het ander 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 
   

 

 

495 RAK  88 FOLIO:       242 DATUM:        12-12-1633 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Wolffs, Rickman Wdn. Aeltgen v. Wilsem Vader -  IUL 
  Wilsem, Frans van Voogd  
  Sasse, Ghijsebert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Annegien en Hendrien 

Wolffs als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ3200 
c.g., de halve inboedel, alles te versterven van het ene kind op het andere en 
belooft hen te verzorgen en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Voornaam van overledene is niet in de akte vermeld. 
   

 

De bladzijden 242v t/m 247v zijn blanco. 
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496 RAK  88 FOLIO:         248 DATUM:        23-04-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Dusseldorf 
   
 comparanten Loesens, Sybilla Volmachtgever  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Calsbeeck, Anthoni van Gevolmachtigde Echtgenoot 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om namens haar 

een huis in Dusseldorf te verkopen en daarbij al het nodige te doen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

497 RAK  88 FOLIO:        248 DATUM:        07-06-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Havesate gnd Hoskamp, met water en windmolen 
  Vaassen  
   
 comparanten Witten, jfr Susanna  Volmachtgeefster Wed. jkr H. v. Keppel 
  Witten, Aront Gevolmachtigde En zijn broer 
  Hell, Albert ter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar broers en aan Albert ter Hell 

om namens haar een havesate te verkopen, beplant met eiken en ander hout 
en met visserij en daarbij alle formaliteiten te vervullen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

498 RAK  88 FOLIO:       248v DATUM:       29-02-1632 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Sweer Schuldenaar Constabel 
  Lebuinus, Henrick Schuldeiser Zwolle 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Lebuinus een bedrag van 

ƒ23-9-8 c.g. wegens ontvangen goederen en belooft dit te betalen heden over 
zes maanden; mocht hij in gebreke blijven dan mag schuldeiser dit bedrag  
vorderen bij comparants betaalheren.  

   
 bijzonderheden Geen 
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499 RAK   88 FOLIO:          249 DATUM:         20-03-1632 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Achter de nieuwe Muur, tussen jfr v. Haersolte en de steeg 
   
 comparanten Jansen, mr Simon Comparant Pompenmaker 
  Olijcan, Peter Jacobsen Begunstigde Bgm. Haarlem 
     
 samenvatting Comparant heeft gecedeerd aan Peter Jacobsen Olijcan een bedrag van 

ƒ612-14 g.g., dat hij met Pasen zal ontvangen wegens de verkoop van een 
huis aan Hermen Hermsen Haeckman en Neeltien Bruijns, waar schuldeiser 
middels Gerrijt Dirrixen Camperman uit Genemuiden reeds beslag op heeft 
gelegd. 
NB. in de kantlijn: op 25-05-1632 meldt een zoon van schuldeiser te zijn 
voldaan van bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

500 RAK  88 FOLIO:        249v DATUM:        28-04-1632 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Stijntgen Comparante Echtg. Hendrick Hansen 
  Hoff, J. Momber  
  Breda, Johan van Schuldeiser Secretaris 
     
 samenvatting In afwezigheid van haar echtgenoot, verklaart comparante gerechtelijk 

gecedeerd te hebben aan Johan van Breda de verdiende scheepsvrachten 
die haar echtgenoot van de gedeputeerden van de provincie over 1631 nog 
tegoed had, die schuldeiser nu kan opeisen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

501 RAK  88 FOLIO:       250 DATUM:         03-09-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Sartken Comparante  
  Egberts, Jan Echtgenoot  
  Jansen, Henrick Voogd  
  Piters, Henrick 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 
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502 RAK  88 FOLIO:        250v DATUM:        25-10-1632 
 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roeloffs, Stijntgen Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Essen, Dirrick van Voogd  
  Witte, Gerbrand Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

503 RAK  88 FOLIO:        250v DATUM:        01-11-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Sacharias Comparant  
  Peters, Jurrien Comparant  
  Bartholomeus, Peter Vader  
  Sacharias, Andries Voogd  
  Berentsz, mr Werner Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun vader de goederen en erfenis van hun 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

504 RAK  88 FOLIO:       251 DATUM:        29-12-1632 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf met uithangbord het Wapen van Hoorn 
  Kampen, in de Nieuwstraat, bij de Buitenkerk 
   
 comparanten Hendricks, Struick Wdn. van Lubbe Jans Vader 
  Jans, Cornelis Voogd  
  Claes, Gijsbert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Henrickien Struick als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ600 c.g. 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 en stelt zijn huis als onderpand, dat nog bezwaard is met ƒ100 
g.g.  

   
 bijzonderheden Geen 
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505 RAK  88 FOLIO:       251v DATUM:        29-12-1632 
 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Struick, Swaentgen Comparante Wed. Henrick Everts 
  Hoff, J. Momber  
  Hendricks, Struick 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 
   

 

 

506 RAK  88 FOLIO:        252 DATUM:       20-02-1633 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gijsberts, Swaentgen Wed. van Lambert Alberts Moeder 
  Gijsberts, Gijsbert Voogd  
  Jacobs, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Albert en Aeltken 

Alberts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ100 c.g. en dan 
nog ƒ100 c.g. voor de kleren die door de voogden zullen worden belegd 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 
   

 

 

507 RAK  88 FOLIO:         252v  DATUM:        10-04-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Sweer Volmachtgever Kanonnier 
  Dalen, Jan van  Gevolmachtigde Dordrecht 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jan van Dalen om namens hem zijn 

traktement te vorderen van mr Christopher, procureur, dat hem toekomt per 
05-05-1633 en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

508 RAK  88 FOLIO:        252v DATUM:        18-06-1633 
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 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Swaentken Comparante Echtg. Warner Jansen 
  Hoff, J. Momber  
  Otten, Goosken Comparante En voor broer Berend Otten  

1
) 

  Hendricks, Egbert Comparant En voor kinderen O. Berents 
  Lucas, Cornelis  Executeur Wdn. Stientgen Berents 
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de weduwnaar van Stientgen Berents de legaten 

ontvangen te hebben van hun zusters tante, toegekend per testament dd 07-
02-1617, waarvoor zij Cornelis Lucas bedanken met belofte van vrijwaring. 
Zij tekenen aan dat de erfportie van Berend Cornelis nog onder hem berust 
vanwege diens afwezigheid: ƒ13 c.g., de zwart lakense rok met trijpen boord 
en nog diverse andere kledingstukken, in de akte vermeld.  

   
 bijzonderheden 

1
) en de kinderen van Jan Berents 

   

 

 

509 RAK  88 FOLIO:       253v DATUM:       09-08-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Benier, Roloff Gevolmachtigde  
  Osterum, jkr  van  Volmachtgever  
  Sibrandi, Ivonem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgever, verstrekt comparant op zijn beurt een volmacht 

aan Ivonem Sibrandi om diens zaken voor het gerecht alhier waar te nemen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

510 RAK  88 FOLIO:        254 DATUM:        04-09-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rutgerts, Steven Volmachtgever Meier van Clarenwater 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om zijn zaken onder de 

jurisdictie van deze stad, waar te nemen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

511 RAK  88 FOLIO:        254 DATUM:         17-09-1633 
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 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Grootenhuis, Stijntgen ter Comparante Echtg. A. Albertz 
  Hel, Albert ter Momber  
  Brouwerius, Johannes Momber IUDr 
  Veene, Thijmen Voogd  
     
 samenvatting Wegens afwezigheid van haar echtgenoot vergezeld door haar mombers, 

verklaart comparante van de gewezen voogd van wijlen haar zoon Johan 
Cornelisz zijn goederen en erfenis en die van diens grootmoeder, Anna 
Worst, ontvangen te hebben, waarvoor zij hem bedankt met belofte van 
vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

De bladzijden 254v t/m 258v zijn blanco. 

512 RAK  88 FOLIO:        259 DATUM:         13-06-1633 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Aeltien Comparante  
  Jeroenssen, Reijner Echtgenoot  
  Jelijssen, Johan Voogd  
  Veene, Jacob Hermsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis 

van haar grootvader Peter Hesseltsen ontvangen te hebben, waarvoor zij 
hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

513 RAK  88 FOLIO:       259 DATUM:        22-07-1633 

 onderwerp Afstand van rechten 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Bovenpoorte, tussen Hendrick Luijgien en Hendrick Gerrijts 
   
 comparanten Willems, Arent Comparant En zijn moeder 
  Goertsen, Jan Comparant  
  Jelijssen, Jan Voogd  
  Veene, Jacob Hermsen Voogd  
  Fransen, Hubert Comparant Poortsluiter - Hoorn 
     
 samenvatting Comparanten en de voogden over de kinderen van Peter Cleijsens uit 

Genemuiden, verklaren dat zij in 1623 aan Goert van Santhen en Jan 
Hagedoorn een huis verkocht hebben met een uitgang van ƒ4 g.g. per jaar 
die zij nog steeds weigeren te betalen; daarom hebben comparanten hiervan 
afstand gedaan en deze uitgang overgedragen aan de nooddruftige Armen 
van de stad. 
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 bijzonderheden Geen 
   
 

 

514 RAK  88 FOLIO:        260 DATUM:       31-07-1633 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bussch, jfr Arnolda ten Comparante Wed. Glauwe 
  Bussch, jkr Engbert ten Comparant  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij ten behoeve van hun pleegkind Jan Jansen, 

zoon van Jan Jansen, ontvangen hebben van Dirrick Jans een bedrag van 
ƒ80 en van Harmen Jans ƒ24 als erfenis van zijn ouders, welke bedragen 
zullen worden overgemaakt aan burgemeester Arent van Ruitenburch en 
Reijner Henricks vanwege het kostgeld van het pleegkind van 1629 tot op 
heden. Zij bedanken de heren Jans, met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

515 RAK  88 FOLIO:        260 DATUM:        08-08-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nijenburch, Arent van Schuldenaar Wolwever 
  Andriessen, Rijck Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Rijck Andriessen een bedrag van 

ƒ101-12-8 c.g. dat hij belooft te betalen in termijnen: nu ƒ25 c.g. van het 
pakje dat onder de schout van IJsselmuiden berust, verder alle drie 
maanden weer ƒ25 c.g. totdat alles is afgerekend. Als onderpand gelden zijn 
persoon en goederen, als bij verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

516 RAK  88 FOLIO:       260v DATUM:       08-08-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nijenburch, Arent van Schuldenaar  
  Rijnvisch, Evert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Evert Rijnvisch een bedrag van ƒ70 

of ƒ80 c.g. achterstallig loon en belooft dit te betalen waarvoor hij 
gerechtelijk verbindt zijn persoon en goederen.  
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 bijzonderheden Geen 
   
 

 

517 RAK  88 FOLIO:       261 DATUM:        15-08-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Arent Schuldenaar Echtpaar 
  Crachtinck, Anne Schuldenares  
  Dirricks, Aeltken Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Aeltken Dirricks een bedrag van 

ƒ18 c.g. en beloven dit te betalen zodra zij Rijck Andriessen Brouwer en 
burgemeester Rijnvisch betaald hebben, waarvoor zij al hun goederen als 
onderpand stellen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

518 RAK  88 FOLIO:        261 DATUM:         21-09-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Alert Schuldenaar Echtpaar 
  Heijms, Aeltken Schuldenares  
  Brouwer, Jan Dominicus Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten cverklaren schuldig te zijn aan Jan Dominicus Brouwer een 

bedrag van ƒ97-13 c.g., dat zij beloven te betalen in drie achtereenvolgende 
jaren, waarvoor zij al hun goederen als onderpand stellen.    
NB. in de kantlijn: op 25-07-1637 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

519 RAK  88 FOLIO:        261v DATUM:        16-10-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ruijtenburch, Arent van Volmachtgever  
  Alpen, Peter van   Gevolmachtigde Procurator Heusden 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter van Alpen om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in de Overbetuwe en speciaal zijn 
zaken tegen jfr Otto van Gruijthuijsen, eerder gehuwd met ritmeester 
Abraham Panij en tegen Ariaen Schut en geeft hem daarvoor de macht van 
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procurator ad lites  om al het nodige te doen, met macht van substitutie. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

520 RAK  88 FOLIO:        262 DATUM:        28-10-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erve Geldringe 
  Steenwijkerwolt 
   
 comparanten Ruijtenburch, Arent van Volmachtgever  
  Hessels, Geerlich   Gevolmachtigde  
  Aeltssen, Claes Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Geerlich Hessels en Claes Aeltssen 

om namens hem te verschijnen voor het gerecht van Steenwijk en daar het 
testament te laten goedkeuren van jfr Catharina Brants, gewezen echtgenote 
van Helmich de Wolff dd 03-08-1631 gepasseerd, waarbij hem, comparant, 
onroerend goed wordt gelegateerd en daarbij te handelen zoals comparant 
zou hebben gedaan.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

521 RAK  88 FOLIO:        262v DATUM:        29-10-1633 

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

nemen in Kampen, met macht van substitutie. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

522 RAK  88 FOLIO:       263 DATUM:        21-12-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentz, Anneke Schuldenares  
  Vette, mr Peter Momber  
  Harweier, Willem Apher Schuldeiser De weduwe van … 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Willem Harweijer 

een bedrag van ƒ150 c.g. en belooft dit te betalen in mei 1634, nadat zij een 
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bedrag ontvangen heeft van de weduwe van Johan Francken wegens een 
obligatie en stelt deze obligatie als onderpand voor schuldeiseres. 
NB. in de kantlijn: op 20-11-1635 is schuldeiseres voldaan van 
bovenstaande.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

De bladzijden 263v t/m 271v zijn blanco. 

523 RAK  88 FOLIO:         272 DATUM:         19-04-1631 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Thoenisgen Comparante Wed. Wolter H. Baeks 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Cruel, Adam Voogd  
  Jansz, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van de gewezen voogden over het voorkind van haar 

overleden echtgenoot ƒ50 g.g. ontvangen te hebben die haar waren 
gelegateerd, waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

524 RAK  88 FOLIO:        272 DATUM:        10-06-1631 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, onder de Clocke 
   
 comparanten Wessels, Thoenis Jansz Schuldenaar Echtpaar 
  Egbertz, Blijde Schuldenares  
  Weszels, Herman Schuldeiser Echtpaar 
  Weszels, Juttgen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Herman Weszels en echtgenote 

een bedrag van ƒ350 g.g., dat zij beloven te betalen op 26-03-1632, waarvoor 
zij als onderpand stellen hun huis, dat nog bezwaard is. 
NB. in de kantlijn: op 04-09-1632 is de akte gecasseerd met instemming van 
beide partijen.   

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

525 RAK  88 FOLIO:        272v DATUM:        03-08-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Hermansz, Stijntgen Volmachtgeefster Echtg. Dom. Evertz 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Dominicus, Johan Gevolmachtigde Zoon 
     
 samenvatting In afwezigheid van haar echtgenoot, verstrekt comparante een volmacht aan 

haar zoon Johan Dominicus om in Amsterdam, in der minne of gerechtelijk, 
de zaken waar te nemen met betrekking tot de kinderen van wijlen haar 
zuster Jutte Hermansz en Andries Bartholtz, koekenbakker en geeft hem de 
macht van procureur ad lites om te doen wat nodig is zoals zij zelf, als tante, 
gedaan zou hebben, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

526 RAK  88 FOLIO:       273 DATUM:        22-09-1631 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentz, Thomas Comparant  
  Witte, Gerbrant Voogd  
  Gerritz, Peter 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 
   

 

 

527 RAK  88 FOLIO:        273 DATUM:        22-10-1631 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bonthe, Thomas de Volmachtgever  
  Wijringen, Nicolaes van Gevolmachtigde Harderwijk 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Nicolaes van Wijringen om, in der 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

528 RAK  88 FOLIO:        273v DATUM:       16-11-1631 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Everts, Tjalle Schuldenaar  
  Cuijper, Jan Jansen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Jansen Cuijper zes daalder en 

30 stuivers, durante iudicio. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

529 RAK  88 FOLIO:        273v DATUM:         09-12-1631 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, t.o. het stadhuis 
   
 comparanten Weszels, Tonis Jansz Schuldenaar Echtpaar 
  Egbertz, Blijde Schuldenares  
  Sijmonsz, Sijmon Schuldeiser Amsterdam 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Sijmon Sijmonsz een bedrag 

van ƒ554 c.g. om de eerste termijn van zijn nieuwe schip te betalen, de 
volgende twee termijnen belooft hij af te lossen met de rente in mei a.s. en 
de laatste termijn in oktober daaropvolgend, waarvoor hij als onderpand 
stelt zijn huis, zijn persoon en goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

530 RAK  88 FOLIO:       274 DATUM:       15-03-1632 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Trijntgen Wed. van Joost Holtstein Moeder 
  Arentz, Warner Voogd  
  Willemsz, Claes Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Peter Joostens als vaders 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

531 RAK  88 FOLIO:      274v DATUM:       23-03-1632 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Boeijer 
   
 comparanten Wessels, Toenis Jans Schuldenaar Echtpaar 
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  Toenisz, Blijde Schuldenares  
  Smitt, Erenst Gerritsz Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Erenst Gerritsz Smitt een bedrag 

van ƒ496 c.g. wegens geleverd ijzerwerk voor comparants nieuwe boeijer en 
beloven te betalen in mei a.s. ƒ350 c.g. en de rest in mei over een jaar, 
waarvoor zij als onderpand stellen hun boeijerschip met toebehoren. 
NB. in de kantlijn: op 27-07-1632 meldt schuldeiser deze akte te hebben 
gecedeerd aan Kiliaen Wegevaert en Mechtelt Hoff voor een bedrag van ƒ396 
c.g.    

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

532 RAK   88 FOLIO:       275 DATUM:        08-05-1632 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed Het land de Santgens 
   
 comparanten Blox, Tanneken Comparante Wed. Joris Jacobsz Beij 

1
) 

  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
     
 samenvatting Comparante heeft verklaart, volgens Apostille dd 24-04-1632 als antwoord op 

haar rekest, de schulden van de resterende pachtjaren van haar overleden 
zoon, Joris Jacobs Beij, te betalen m.b.t. het land de Santgens op de kaart 
genoteerd als nummer 7, onder verband van haar persoon en goederen    

   
 bijzonderheden 

1
) naam moet zijn: Jacob Jorisz Beij. 

   

 

 

533 RAK  88 FOLIO:       275v DATUM:        30-07-1632  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Haeck, Tonis Volmachtgever  
  Mensinck, Hendrick Volmachtgever  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Peter Vette om, in der minne of 

gerechtelijk, hun zaken waar te nemen tegen Tonis Jansen Wessels en 
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

534 RAK  88 FOLIO:        276 DATUM:        15-08-1632 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed Hof 
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  Kampen, in de Hagen, naast Claes Thomas 
   
 comparanten Geertssen, Thijs Comparant  
  Meeussen, Gerrijt Comparant  
  Thomassen, Claes Begunstigde  
     
 samenvatting Comparanten hebben beloofd dat Claes Thomassen van Lambert Herms en 

Jannigien Segers bij de overdracht de hof in bezit krijgt, onder verband van 
comparants persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

535 RAK  88 FOLIO:        276 DATUM:        04-09-1632  

 onderwerp Vestiging van rente 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, onder de Clock 
   
 comparanten Wessels, Toenis Jans Schuldenaar Echtpaar 
  Egberts, Blijde  Schuldenares  
  Wessels, Harmen Schuldeiser  
  Wessels, Juttgien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren op hun huis een rente gevestigd te hebben van ƒ30 

g.g. per jaar bij Harmen en Juttgien Wessels en beloven bij aflossing de 
hoofdsom te betalen in drie termijnen van ƒ200 g.g. per keer. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

536 RAK  88 FOLIO:        276v DATUM:        11-12-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Galima, Thitus van  Volmachtgever Kapitein 
  Vette, mr Peter  Gevolmachtigde Procureur 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Peter Vette om, zowel binnen 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

537 RAK  88 FOLIO:        276v DATUM:        06-05-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Blox, Tanneke Volmachtgeefster Wed. Jacob Jorisz Beij 
  Gisbertz, Hermen Momber Schoonzoon 
  Verhulst, Jacques Gevolmachtigde Schoonzoon 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar schoonzoon Jacques Verhulst 

om, in der minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen m.b.t. Jacob 
Hansz uit het ambt Lieroort en Berend Pootz vanwege hun aanspraken op de 
nalatenschap van Artis van der Voort voor het Oostfriesche Gerecht en haar 
verdere zaken waar te nemen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

538 RAK  88 FOLIO:       277 DATUM:        03-06-1633 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat, achter de Buitenkerk 
   
 comparanten Hermensz, Trijne Wed. van Gerrit Berentz Moeder 
  Helmichsen, Henrick Voogd  
  Rixen, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lisgen en Jutgen 

Gerritz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind ƒ1046 c.g., een 
aandeel in een huis, verder een aandeel in ƒ200 g.g. vanwege Clas 
Helmichsen, aandelen in enige, nog bezwaarde, stukken land in 
Oosterwolde, in een lening aan Arent Pragge, alles ten profijte van de 
kinderen door de voogden beheerd.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

539 RAK  88 FOLIO:       277v DATUM:       23-09-1633 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirricks, Thijs Wdn. van Aleijt Tams Vader 
  Roelofs, Jan Voogd  
  Lubberts, Lubbert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Andrijs Thijsen als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd de helft van het land op het bedijkte Broeck, 
ƒ100 g.g. en de opbrengst van moeders kleren en lijfstoebehoren en belooft 
hem lezen en schrijven 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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540 RAK  88 FOLIO:       278 DATUM:        09-11-1633 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pouwels, Thomas Comparant  
  Arentsz, Arwert Echtgenote  
  Engberts, Arent Schoonvader  
  Engberts, Geerlich Voogd  
  Petersen, Bartelt Voogd  
     
 samenvatting Namens zijn vrouw, verklaart comparant dat zijn schoonvader de goederen 

en erfenis van zijn schoonmoeder heeft uitgekeerd, waarvoor hij hem 
bedankt met belofte van vrijwaring. De voogden worden van hun taak 
ontheven. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

541 RAK  88 FOLIO:        278v DATUM:       18-12-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Boeijer 
   
 comparanten Wessels, Toenijs Jansen Schuldenaar  
  Jans, Marrie Schuldeiseres Amsterdam 
  Peters, Niesgen Schuldeiseres Idem 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Marrie Jans en Niesgen Peters een 

bedrag van ƒ152-10 c.g en cedeert aan hen het bedrag dat hem, comparant,  
toekomt van Evert Lamberts, schipper uit Kuinre, voor zijn boeijer en dat  
met Martini l.l. is vervallen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

542 RAK  88 FOLIO:      278v DATUM:        12-12-1633 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Boom, Timen Laurents Comparant  
  Timens, Laurents Zoon  
     
 samenvatting Comparant, ziek maar compos mentis, verklaart voor Schepenen dat zijn 

zoon Laurents wegens verschillende leningen hem het volgende schuldig is: 
ƒ60 c.g. aan comparant en aan zijn dochter Evertgen Laurents, ƒ34 c.g. aan 
Berend ten Bos wegens achterstallige pacht, 78 daalder aan Spoolt in 
Harderwijk en zes jaar rente over ƒ60 c.g., samen een bedrag van ƒ271  
c.g. Verder verklaart comparant aan zijn dochter Anna als moeders erfdeel te 
hebben uitgekeerd 45 daalders, geleend aan haar echtgenoot Cornelijs 
Lubberts ƒ59 c.g. en aan Wijcher Jansen, zijn stiefzoon, ƒ74 g.g. als moeders 
erfdeel. Na zijn dood, moet alles in het sterfhuis worden ingebracht en 
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verrrekend.   
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

Bladzijde 279v is blanco. 

543 RAK  88 FOLIO:       280 DATUM:        04-05-1631 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hiddinck, Wijnandt Comparant  
  Smitt, mr Hans Voogd  
  Lucasz, Gerrit 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 
   

 

 

544 RAK  88 FOLIO:       280  DATUM:       10-06-1631 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Warner  Comparant Echtpaar 
  Lucas, Trijntgen Comparante  
  Lucasz, Johan  Comparant  
  Lucasz, Geertgen  Comparante  
  Claesen, Lucas Voogd  
     
 samenvatting Comparanten 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 
   

 

 

545 RAK  88 FOLIO:        280v DATUM:        23-06-1631 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentz, Wijcher Comparant  
  Delden, Gerrit van Voogd  
  Oloffsen, Reijner Voogd  
  Petersz, Ruese  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de goederen en erfenis van 
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zijn ouders ontvangen te hebben, waarvoor hij hen bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

546 RAK  88 FOLIO:       280v DATUM:        05-06-1631 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albarts, Wijbrant Comparant  
  Wijbrantsen, Johan Zoon  
  Wijbrantsen, Cornelis Zoon  
  Jansz, Willemtgen Schoondochter Echtg. Gerrit Wijbrantsen 
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn zoons en schoondochter een bedrag van ƒ625 

c.g. ontvangen te hebben, afkomstig van een boedelscheiding dd 04-03-1630  
vanwege de verkoop van huis, erf en kaagschip en belooft de volle kost te 
krijgen in het H. Geestengasthuis; de kinderen bedanken hem voor hun 
moeders erfdeel.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

547 RAK  88 FOLIO:       281 DATUM:        16-07-1631 

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Engbertz, Wolter Comparant Broers 
  Engbertz, Frerick Comparant  
  Engbertz, Janneke Comparante Zusters 
  Engbertz, Aeltgen Comparante  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van hun ouders, verklaren met elkaar 

overeengekomen te zijn hoe de ouderlijke boedel gescheiden moet worden; 
zij bedanken elkaar en hebben geen aanspraken meer op elkaar. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

548 RAK  88 FOLIO:         281 DATUM:       30-01-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Willem Volmachtgever Zwolle 
  Sibrandi, d. Ivonem Gevolmachtigde  
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 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ivonem Sibrandi om zijn zaken tegen 
Jan Caspersen in Kampen waar te nemen en daarbij te handelen in de geest 
van comparant, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

549 RAK  88 FOLIO:        281v DATUM:       09-06-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrijts, Welmer Comparant  
  Pouwels, Thomas  Voogd  
  Coijer, Jan 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 
   

 

 

550 RAK  88 FOLIO:       281v DATUM:       21-06-1632 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf genaamd het Wapen van Munster 
  Kampen, Zijlsteeg 
   
 comparanten Mette, Willem   Wdn. van Mettken Jansz Vader 
  Jansen, Jan Voogd  
  Berentsz, Gijsbert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Willem Wilemsz als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ20 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. 
NB. in de kantlijn: op 26-03-1634 stelt comparant als onderpand de 
overwaarde van zijn huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

551 RAK  88 FOLIO:       282 DATUM:        18-07-1632 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed In Duitsland; niet precies vermeld 
   
 comparanten Stephani, dr Wilhelmus Volmachtgever Predikant - echtpaar 
  Kroon, Catharina Volmachtgeefster  
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  Duijtz, Engel Gevolmachtigde Neef – koopman Keulen 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun neef Engel Duijtz om de 

erfgoederen van comparant te verkopen, m.n. de Fredenberch in het 
vorstendom Berge, de goederen in het sticht van Keulen, de hof zu Waldorf  
en de goederen in het ambt Libberich en daarbij alle formaliteiten te 
vervullen naar landrecht. Verder geeft hij hem de macht om de arresten van 
Johan Portman en wijlen Godfriedt Dussel op de gemelde goederen op te 
heffen, zodat kopers een onbelast eigendom ontvangen. Alles met macht 
van substitutie.  

   
 bijzonderheden  Geen 
   

 

 

552 RAK  88 FOLIO:      283 DATUM:        07-08-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geritz, Wendeltgen Comparante Zusters 
  Gerritz, Henrickgen Comparante  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Vrijdagh, mr Goert Voogd  
  Guede, Lubbert Jansz  Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogden de goederen en erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

553 RAK  88 FOLIO:       283v DATUM:        08-08-1632 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Laurentz, Willem  Wdn. van Janneke Petersz Vader 
  Laurentz, Clas Voogd  
  Henricksz, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Machdalena en Aeltgen 

Willemsz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot en 
belooft hen te verzorgen en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

554 RAK  88 FOLIO:       283v DATUM:        19-11-1632 
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 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Willem Borg Majoor 
  Barten, Jan Schuldenaar  
  Berents, Lucas Aanvrager  
     
 samenvatting Op verzoek van Lucas Berents, stelt comparant zich borg voor Jan Barten 

voor een bedrag van ƒ140 c.g. met rente dat met drie maanden van heden 
betaald moet worden, waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

555 RAK  88 FOLIO:       284 DATUM:        22-11-1632 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentz, Wolter Comparant  
  Lubbertz, Rijck Voogd  
  Twent, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de goederen en erfenis van 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

556 RAK  88 FOLIO:       284v DATUM:       07-12-1632 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Oloffsen, Willem Wdn. van Sijntgen Jansz Vader 
  Hermansz, Sweer Voogd  
  Hoselman, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Susanna, Johan en 

Oloff Willemsz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind ƒ20 
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 
   

 

 

557 RAK  88 FOLIO:        284v DATUM:        10-12-1632 
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 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Wijchmoet Wed. van Lubbert Lubbertz Moeder 
  Henricksz, Mense Voogd  
  Jacobsz, Clas Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Trijne Lubbertz als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 g.g. en een bed 
met toebehoren en belooft haar te verzorgen en te doen wat een goed 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het 
vruchtgebruik.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

558 RAK  88 FOLIO:        285 DATUM:        29-01-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sturck, Wolter Reuwert Schuldenaar  
  Alberts, Erents  Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Erents Alberts een bedrag van ƒ51 

c.g. wegens een gekocht veulen en belooft dit te betalen omstreeks a.s.  
Utrechtse markt, waarvoor hij zijn persoon en goederen als onderpand stelt, 
als bij verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

559 RAK  88 FOLIO:       285v DATUM:        04-02-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Smalschip 
   
 comparanten Coops, Wolter  Schuldenaar Gieteren 
  Wachter, Gerrijt Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrijt Wachter een bedrag van 

ƒ600 c.g. vanwege een gekocht smalschip met toebehoren en belooft dit te 
betalen op de volgende termijnen: ƒ100 c.g. nu en in mei a.s. ƒ150 c.g. en 
daarna ieder jaar met mei ƒ150 totdat alles is verrekend. Als onderpand stelt 
hij het smalschip met toebehoren en zijn andere goederen. In geval van 
wanprestatie mag comparant niet op volle zee varen en zijn schip niet aan 
anderen verkopen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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560 RAK  88 FOLIO:        286 DATUM:        23-04-1633 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herinckhoek, Guilliam Comparant Kerkmeester Buitenkerk 
  Rixen, Willem Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Willem Rixen aan hem qq. heeft afgelost ƒ4½ g.g. 

per jaar gevestigd op zijn huis, waarvoor hij hem bedankt; de rentebrief is 
onvindbaar, maar wordt hierbij gecasseerd.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

561 RAK  88 FOLIO:       286v  DATUM:        24-04-1633 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Herckhoeck, Giliaem Comparant Kerkmeester Buitenkerk 
  Cruel, Adam Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart qq. van Adam Cruel ontvangen te hebben over het jaar 

1631 ƒ1 g.g. gevestigd op zijn huis, afkomstig van Thomas Arents, waarvoor 
hij hem bedankt. De rentebrief is niet bij de hand, maar zal gecasseerd 
worden bij terugvinden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

562 RAK  88 FOLIO:       287 DATUM:        13-05-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schaeffbanck, Wolter Volmachtgever  
  Sael, mr Jan Janssen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Jan Janssen Sael om zijn zaken 

voor dit stadsgerecht waar te nemen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

563 RAK  88 FOLIO:        287 DATUM:      17-05-1633 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Eernst, Willem Comparant  
  Eernst, Trientgen Comparante  
  Hendrix, Evert Echtgenoot  
  Smit, Ernst Gerrijts Vader  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun vader ieder ƒ300 te hebben ontvangen als  

hun moeders erfdeel, waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

564 RAK  88 FOLIO:       287v DATUM:       00-07-1633 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Worst, Willem Jacobs Gevolmachtigde  
  Foreest, Gerbrecht Wijntges v. Volmachtgeefster Wed. J.v. Walbeeck 
  Walbeeck, Maria van Volmachtgeefster Wed. J.v. Foreest 
  Wachter, Jacob Pieters Momber Amsterdam 
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgeefsters, dd 10-11-1629, verklaart comparant dat de 

erven van Christopher Hendricks aan hen betaald hebben alles waar zijn 
opdrachtgeefsters aanspraak op maakten, waarvoor zij hen bedanken met 
belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

565 RAK   88 FOLIO:         288 DATUM:         06-08-1633 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Postges, Willem Dercks Comparant  
  Petersz, Louwe Comparant  
  Jansz, Sijmen Comparant  
  Steenbeeck, Thoenis Roloffsen Voogd  
  Hermansz, Gijsbert Voogd  
  Hartsuicker, Engbert Albartz Voogd  
  Peters, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaren, namens hun echtgenoten, erfgenamen van Johan 

Dercks, dat zij van de voogden over de kinderen van Johan Dercks en Truide 
Jans de goederen en erfenis hebben ontvangen, elk ƒ1000 c.g., waarvoor zij 
hen bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Vacat. 
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566 RAK  88 FOLIO:         288v DATUM:         17-08-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Vijf morgen land en twee morgen land 
  In de Tichelmaet en de Oosterholtsesteeg  
   
 comparanten Blanckvoirt, jkr Wilhelm Volmachtgever  
  Clants, jfr Joanna Echtgenote  
  Gansneb gnd T., Otto Volmachtgever Wdn. jfr E. Clants 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Peter Vette om hun zaken waar 

te nemen tegen Thomas Thomassen, gevolmachtigde van Helmich van 
Doornick en jkr Sweer van Haersolte, rentmeester en verdere familieleden 
Haersolte om uitleiding te doen voor het gerecht van IJsselmuiden van de 
inleiding door gevolmachtigde van enige stukken land volgens akte dd 10-
07-1633. Zij geven hem de macht van procurator ad lites om alles te regelen, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Alle namen staan in de akte. 
   

 

 

567 RAK  88 FOLIO:        289v DATUM:        12-09-1633 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Revertz, Wolter Schuldenaar  
  Willemsz, Remmelt Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Remmelt Willemsz een bedrag van 

23 daalders wegens een gekocht veulen en belooft dit te betalen in de tijd 
van 4 of 5 weken of als hij verhuist naar Rijnberck, waarvoor hij zijn persoon 
en goederen als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

568 RAK  88 FOLIO:        289v DATUM:         06-11-1633 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritz, Wijcher Comparant  
  Gerritz, Berent Comparant  
  Gerritz, Tijmentgen Comparante  
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Draeck, Thijs Voogd  
  Goertz, Reijner Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogden de erfenis en goederen 

ontvangen te hebben van hun ouders, waarvoor zij hen bedanken met 
belofte van vrijwaring. 
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 bijzonderheden Geen 
   
 

 

569 RAK  88 FOLIO:        290 DATUM:        30-11-1633 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wolters, Wolter Volmachtgever Molenaar 
  Langenberch, d. Gooswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Gooswinus van Langenberch om zijn 

zaken voor het gerecht van Kampen waar te nemen. 
   
 bijzonderheden Geen 
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