1

2

3

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
1
Volmacht

DATUM:

25-01-1648

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Hell, Albert van der
Alten, Joan van

samenvatting

Comparant, die in een proces gewikkeld is tegen de van Uphen tot
Groningen over het transport van zekere landen en venen die hij van hen
heeft gekocht, een regio waar comparant geen borg kon vinden noch
kennissen heeft, heeft een volmacht verstrekt aan Joan van Alten om
namens hem te verschijnen voor het gerecht van het Landschap van
Drenthe en te melden dat comparant zijn plicht zal nakomen onder verband
van rechten.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
1v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Marcus, Annichien
Geertsz, Minne
Oorbantsz, Maevelt

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Annichien Michgelsz
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 c.g. en belooft haar lezen en
schrijven te laten leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd is,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 1v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Augustinus, Annichien
Cuiper, Jan Petersen
Meijer, Jacob de

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Trientien Peters als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1400 c.g. en belooft
haar lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat van een
goede moeder wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft
het vruchtgebruik.

bijzonderheden

Geen

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

09-02-1648

Wed. van Michgel Feijt
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

15-03-1648

Wed. Peter Jansen Verreijck
Voogd
Voogd

1

Raadslid
Advocaat

Moeder

4

5

6

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 2
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

Huisjes
Kampen, Oudestraat, bij de Waag

comparanten

Petersz, Arent
Hermens, Anneken
Hoichstraten, Henrick van

23-03-1648

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Secretaris

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Henrick van Hoichstraten een
bedrag van ƒ100 c.g. dat zij in vier jaarlijkse termijnen van ƒ25 c.g. zullen
terugbetalen met ingang van Pasen 1649, zonder rente. Als onderpand
stellen zij de verbeteringen aan hun beide huisjes.
NB. in de kantlijn: op 15-01-1652 heeft Jan Hendricksen de laatste termijn
betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
2
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dursten, Claes van

samenvatting

Comparanten (uit de vorige akte?) verklaren voor de Schepenen om aan
Claes van Dursten te betalen wat hem toekomt vanwege de gedroogde zalm.
NB. in de kantlijn: op 11-06-1650 meldt schuldeiser te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 2v
Volmacht

onroerend goed

Een stuk land
Diepholt, op de Barloege

comparanten

Lambertsen, Albart
Sijbrants, Heijltien
Rutbergen, Frans van

DATUM:

23-03-1648

Schuldeiser

DATUM:

23-05-1648

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Echtpaar
Zwager

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan hun zwager Frans van Rutbergen
om, in der minne of gerechtelijk, van Hendrick Horst, burger uit Diepholt, de
twintig rijksdaalders te vorderen die deze hen wegens een obligatie schuldig
is en daarbij al het nodige te doen. Verder melden comparanten dat hun
zwager Frans van Rutbergen en zijn vrouw Anneken Sijbrants het stuk land
betaald hebben dat zij hen verkocht hadden en afkomstig was van hun
ouders, met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

2

7

8

9

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
2v
Volmacht

DATUM:

03-06-1648

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heuth, Aeltien van
Hoochstraeten, H. van
Heut, Lambert van

samenvatting

Comparante, mede als moeder van Barbara van Dompseler, verstrekt een
volmacht aan haar broer Lambert van Heut om namens haar tegen Willem
Peters Wolvens, barbier, in der minne of gerechtelijk, te ageren en daarbij al
het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
3
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Oldeneel, jkr Arent van
Wijnbergen, jkr Jan van
Langenburch, dr Gooswinus v.

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van jfr Gretien Cloppenburch, genaamd Oldeneel,
verstrekken een volmacht aan dr Gooswinus van Langenburch om, in der
minne of gerechtelijk, al hun zaken waar te nemen en daarbij te handelen in
hun geest, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
3v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schenkinck, Agnis
Dirricksen, Pouwel
Claessen, Court

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Catharina Langen als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. en belooft haar lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. in de kantlijn: op 04-04-1651 worden de voogden van hun taak ontheven,

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

DATUM:

30-08-1648

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

17-10-1648

Wed. van Tobias Langen
Voogd
Voogd

3

Wed. D. v. Dompseler
Secretaris
Schout Nijkerk

Moeder
Rademaker

omdat de moeder, haar man Joost Joosten en dochter Catharina naar
Paderborn verhuizen.

10

11

12

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 3v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dijckman, Arent Joosten
Backer, Joan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Joan Backer om, in der minne of
gerechtelijk, van Joannes Kemnerus, predikant te Hasselt, te vorderen het
geld en de achterstallige rente, die hij als momber van zijn vrouw schuldig is
en daarbij al het noodzakelijke te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 4
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hansz, Anneken
Albertsz, Gerrit
Hansen, Michgel

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Anneken, Albert en
Jacob Jacobsz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van
ƒ550 c.g., ƒ150 c.g. voor de kleren, alles te versterven van het ene kind op het
andere en een bed met toebehoren voor de dochter en belooft hen lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
4v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Joosten, Arent
Hanssen, Michiel

samenvatting

Comparant verklaart dat Michiel Hanssen, met toestemming van de heren

DATUM:

23-11-1648

Volmachtgever
Gevolmachtigde

1

Kerkmeester )
Postulant Hasselt

) van het St. Geertruiden Gasthuis.

DATUM:

25-11-1648

Wed. van Jacob Albertsz
Voogd
Voogd

DATUM:

25-11-1648

Comparant
Schuldenaar

4

Moeder

1

Kerkmeester )

provisoren, hen heeft betaald de jaarlijkse ƒ3 g.g. met de hoofdsom van ƒ50
g.g. wegens een obligatie, waarvoor hij wordt bedankt met belofte van
vrijwaring. De obligatie is echter onvindbaar en zal aan schuldenaar
overhandigd worden, zodra deze gevonden is.

13

14

15

bijzonderheden

1

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
5
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricks, Arent
Bronchorst, Willemtien van
Memminger, Jurgen
Bronchorst, Annigien van
Wilsem, Tijmen van
Benier, Roeloff

samenvatting

Comparanten verklaren, ter afwikkeling van hun zaken, van hun voogden nog
tegoed te hebben ƒ180-8 c.g. voor Arent Henricks en ƒ67-8 c.g. voor Jurgen
Memminger, met Pasen te ontvangen, waarvoor zij hen vast bedanken met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
5v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vincke, Anna
Breda, J. van
Janssen, Michiel

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Michiel Janssen een bedrag van
ƒ46 c.g., waarvoor zij hem het geld overdraagt dat haar toekomt van Rutger
a.d. Waege wegens vervallen huishuur, ƒ28 c.g. en stelt verder haar goederen
als onderpand.
NB. in de kantlijn: op 11-05-1650 meldt schuldeiser van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
5v
Transport van gelden

) van het St. Geertruiden en Catharinen Gasthuis.

DATUM:

26-01-1649

Comparant
Echtgenote
Comparant
Echtgenote
Voogd
Voogd

DATUM:

17-03-1649

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

DATUM:

5

19-03-1649

Echtg. Arent Peters

16

17

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Petersen, Arent
Herms, Anne
Essen, Dirrick van

Comparant
Comparante
Begunstigde

Echtpaar
Eerzaam

samenvatting

Comparanten verklaren te hebben overgedragen aan Dirrick van Essen het
geld dat hen toekomt van Junnes Sooertsen en Hille Wolters vanwege de
verkoop van hun huis aan hen, volgens de koopcedule die zij hebben
ontvangen, zodat Dirrick van Essen op de juiste tijd over het geld kan
beschikken.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 6
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Voirman, Aelt Henricks
Martens, jfr Odilia

DATUM:

27-03-1649

Schuldenaar
Schuldeiseres

Gnd. Ingen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan jfr Odilia Martens een bedrag van
ƒ200 c.g. wegens verlopen landpacht over de jaren 1647 en ‘48; hij belooft
over acht à tien dagen ƒ100 c.g. te betalen en Jacob Dach de resterende ƒ100
c.g., waarvoor hij zijn vier paarden onderpand stelt en al zijn andere
goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 6
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nijenburch, Arent Henricks v.
Schuppingen, Henrick van
Sweertsz, Henrickien

DATUM:

25-04-1649

Volmachtgever
Voogd
Gevolmachtigde

Absent
Wed. J.H.v. Bevergeerne

samenvatting

Comparant, voogd over de kinderen van Jurrien Hermsz van Bevergeerne en
mede caverende voor de andere voogd, verstrekt een volmacht aan
Henrickien Sweerts om, in der minne of gerechtelijk, van Jan van der Pijl en
Catalientien Puters, weduwe van Cornelis Eepenbeecke uit Amsterdam,
betaling te vorderen van vier halve (baal) lakens voor ca. ƒ249-14 en daarbij al
het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

6

18

19

20

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
6v
Verklaring

DATUM:

29-05-1649

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lubberts, Aeltien
Stuirman, Henrick
Smit, Vrijdagh Hermsen

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
7
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, bij de Kruittoren

comparanten

Gerritsz, Aeltien
Willems, Henrick
Gerritsz, Lambert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Merrigien Gerrits als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ130 c.g., die bij de moeder blijven
berusten totdat de dochter vijftien jaar oud zal zijn en waarvan zij het
vruchtgebruik heeft dat ten profijte van de dochter komt en belooft haar lezen,
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Als onderpand stelt zij
haar huis dat nog bezwaard is met ƒ250 g.g. en haar andere goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
7v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritsz, Anne
Hoff, J.
Elst, Berent Cornelis van
Toenis, Trijne

Comparante
Voogd
Voogd

DATUM:

06-06-1649

Wed. van Gerrit Henricks
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

08-06-1649

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Borg

Weduwe

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Berend Cornelis van Elst een
bedrag van ƒ15 g.g. wegens verlopen huishuur; de weduwe Trijne Toenis
belooft de schuld voor haar af te betalen met een halve rijksdaalder per week
totdat alles is betaald, te beginnen a.s. zondag over een maand, waarvoor
haar persoon en goederen onderpand zijn.

bijzonderheden

Geen

7

21

22

23

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
8
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vreese, Arnoldus
Holtwijck, Anna
Hardenburch, Johan van

DATUM:

18-06-1649

Comparant
Comparante
Voogd

Wed. J.van Bockholt

samenvatting

Comparant en zijn tante verklaren van de voogd van comparant volledige
afrekening te hebben ontvangen van de financiën van zijn moeder en tevens
haar erfenis en goederen; verder neemt hij van zijn voogd het beheer over van
twee obligaties, een van ƒ1000 c.g. tegen 5 procent t.b.v. de weduwe
Ruittenburch, dd 21-11-1643 en een van ƒ600 c.g. tegen 5 procent t.b.v. Johan
Muncherus dd 04-05-1648. Hij verbindt daarvoor zijn vaste goederen en
rentebrieven tijdens de looptijd. Hij bedankt zijn voogd met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
8v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis en brouwerij cum annexis
Kampen, Oudestraat, bij de Louwenpoort

comparanten

Werners, Anneken
Jansen, Albert
Wernersz, Hermen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Werner en Geertien
Wesselsz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ400 c.g., de
opbrengst van de kleren en nog ƒ100 c.g., haar dochter een bed met
toebehoren en een uitzet naar behoren, als haar financiële toestand dat
toelaat, de helft te versterven van het ene kind op het andere, de andere helft
op de moeder; zij belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren
en te doen wat een goed moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.
Zij heeft het vruchtgebruik en stelt als onderpand de verbeteringen aan haar
huis

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
9v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

19-06-1649

Wed. van Wessel Jansen
Voogd
Voogd

DATUM:

8

17-08-1649

Moeder

comparanten

24

25

26

Peters, Aeltien
Henrix, Annigien
Breda, Rutger van
Wilsum, Bartolt van
Jans, Louwe

Volmachtgeefster
Volmachtgeefster
Momber
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Wed. J. Loussen
Wed. G. Arsenius
Echtg. G. Roeloffs

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Louwe Jans om uit hun naam
onder de naasten van de veertien gedijkten in de kwestie van een bijster door
Gerrijt Herms afgegeven, te handelen zoals comparanten zelf gedaan zouden
hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 10
Volmacht

onroerend goed

Huis en erf
Duren, op de Eijerplaats

comparanten

Schaeffbanck, Andries
Euppen, Johannes W. van

DATUM:

10-08-1649

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Notaris te Duren

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan notaris Johannes Wessel van Euppen
om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in de stad Duren, in
het bijzonder het arrest op een bedrag van twee honderd daalders dat Jan van
Duren van zijn moeder, aldaar overleden, toekomt en gevestigd is op een huis
in die plaats en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 10v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heult, jfr Aeltien van
Breda, Rutger van
Toenijs, Dirck

DATUM:

20-08-1649

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. D. v. Donselaer
Uit Epe

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Dirck Toenijs om haar zaken voor het
gerecht van Epe waar te nemen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
10v
Kinderbewijs

DATUM:

9

23-08-1649

27

28

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berentsz, Anneken
Peters, Willem
Jansen, Jan

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
11
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Buckelmeijer, Anna Barbara
Buicksen, Jan
Hansen, Christoffel

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Catrina als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een half pond groot en belooft haar lezen en
schrijven te laten leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd is,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
11v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Steenberch, Anneken
Hoff, J.
Volcerus, Geertruit

Wed. van Peter P. van Hamborch
Voogd
Voogd

DATUM:

10-09-1649

Wed. Hans Jur. Buckelmeijer
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

Moeder

19-09-1649

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

1

Wed. J. Volcerus )
Dochter

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar dochter Geertruit om bij de
bewindhebbers van de Oostindische Compagnie te Amsterdam het
traktement en de goederen te vorderen van haar zoon Johannes Volcerus, die
in 1640 met het schip Nijenckhuijsen van Enkhuizen naar Oost-Indie is
vertrokken en daar overleden en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

1

) in leven predikant te Brielle.

10

29

30

31

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 12
Volmacht

DATUM:

20-09-1649

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Anna
Benthem, dr Everwijn van

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan dr Everwijn van Benthem om haar
zaken hier waar te nemen en te handelen zoals zij zelf gedaan zou hebben,
indien aanwezig.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
12v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Peters, Aeltien
Hendrix, Annigien
Hoochstraeten, H. van
Wilsum, Bartolt van
Engbertsen, Jacob

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Jacob Engbertsen om onder de
naasten van veertien gedijkten in de kwestie van een bijster in Oosterwolde
door Berend Herms opgegeven, te handelen zoals comparanten zelf gedaan
zouden hebben, indien aanwezig.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 12v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claessen, Albert
Jaacquels, Jan

samenvatting

Comparant, voogd over de kinderen van Jan Jaacquels en Hester Lamberts,
mede-erfgenaam van Gerrijt Jansen Cent, hun halfbroer overleden in Indië,
verstrekt een volmacht aan Jan Jaacquels om in Amsterdam in het
Oostindisch Huis de erfenis van Gerrijt Jansen Cent te vorderen en daarbij al
het noodzakelijke te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

DATUM:

04-10-1649

Volmachtgeefster
Volmachtgeefster
Momber
Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Wed. J. Louwsen
Wed. G. Arsenius
Secretaris
Echtg. G. Roeloffs

30-10-1649

Volmachtgever
Gevolmachtigde

11

32

33

34

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
13
Volmacht

DATUM:

05-11-1649

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aeltsz, Aelt
Petersz, Cornelis

samenvatting

Comparant, mede-voogd over de kinderen van Hermen Michgels Hagedoorn
en Aeltien Peters, verstrekt een volmacht aan zijn mede-voogd Cornelis
Petersz om bij de bewindhebbers van de Oostindische Compagnie te
Amsterdam het traktement te vorderen van hun pleegkind Henrick Herms,
overleden in dienst van de Compagnie en daarbij al het nodige te doen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
14
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrijts, Aert
Bornheman, Johannes

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Bornheman om zijn zaken
waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten.

bijzonderheden

Geen

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

12-11-1649

Volmachtgever
Gevolmachtigde

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
14
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aeltsen, Aelt
Petersz, Cornelis
Campen, Michgel Jansen v.

15-11-1649

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Amsterdam

samenvatting

Comparanten, voogden over de kinderen van Hermen Michgelsz
Hagedooren en Aeltien Petersz, verstrekken een volmacht aan Michgel
Jansen van Campen om van de bewindhebbers van de Oostindische
Compagnie in Amsterdam het traktement en de goederen te vorderen van
Henrick Hermsen, hun neef, overleden in dienst van de Compagnie en
daarbij al het noodzakelijke te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

12

35

36

37

38

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
14v
Volmacht

DATUM:

29-11-1649

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Besselaer, Albert Janssen
Bornheman, Johannes

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Bornheman om zijn zaken
voor het scholtengerecht tegen Sara Moocks waar te nemen en al het nodige
te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 15
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Metselaer, Arent Gerrijts
Jans, Mechteltien
Vaecht, Gerrijt

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

01-12-1649

Volmachtgever
Echtgenote
Gevolmachtigde

Niet aanwezig

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Gerrijt Vaecht om, in der minne of
gerechtelijk, in Deventer met comparants (schoon)broer Gerrijt Janssen de
nalatenschap van hun (schoon)ouders te inventariseren en te scheiden, te
bemiddelen over een bepaald koopcontract tussen beide broers en verder al
het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
15v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lorein, Abraham
Peters, Jurrien

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Jurrien Peters, curator over de
boedel van Alardt Dirx, mattenmaker, om een bedrag van ƒ4945-7 c.g.
wegens geleverd bier, te vorderen uit de boedel, waarvan hij bewijzen en
rekeningen heeft en verder te handelen in de geest van opdrachtgever.

bijzonderheden

1

RAK 92

FOLIO:

DATUM:

24-01-1650

Volmachtgever
Gevolmachtigde

) in de Drie Sterren

16

DATUM:

13

28-01-1650

1

Brouwer te Haarlem )

39

40

41

onderwerp

Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bartolts, Annigien
Hoochstraeten, H. van
Evertsen, Peter
Evertsen, Jan

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

Comparante
Momber
Voogd
Voogd

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
16
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Broederstraat, t.o. de kerk

comparanten

Buijx, Albert
Gelein, Isaac van

20-03-1650

Schuldenaar
Schuldeiser

Koopman A’dam

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Isaac van Gelein een bedrag van
ƒ105-15-12 c.g. dat hij belooft te betalen en waarvoor hij zijn roerende en
onroerende goederen ten onderpand stelt en speciaal zijn huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
16v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrix, Annigien
Moine, Philips Le
Ende, Egbert Janssen ‘t
Henrix, Lambert

samenvatting

Comparante verklaart van haar voogden de erfenis van haar ouders, Henrick
Rijxen en Marrigien Aerts, te hebben ontvangen, waarvoor zij hen bedankt
met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
16v
Verklaring

DATUM:

20-04-1650

Comparante
Echtgenoot
Voogd
Voogd

DATUM:

14

22-04-1650

42

43

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Baltharsen, Anneken
Hoff, J.
Willemsen, Henrick
Rotgersen, Wessel

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
17
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis van J. B. Snijder
Kampen, Venestraat, hoek Bovenkerkhof

comparanten

Goerts, Annigien
Vrijdagh, Jan Geurtsen
Cuiper, Henrick Stuirman
Cuiper, Gerrit Gerritsen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrick, Willemtien,
Petertien, Annigien, Lijsabeth en Jan Henrix als vaders erfdeel te hebben
gereserveerd: eerstens de helft van haar woonhuis, verder een schuldbrief
groot ƒ350 c.g. gevestigd op het huis van Jan Berentsen Snijder, dan nog een
obligatie van ƒ100 c.g. op naam van Lubbert Willems uit Genemuiden; zij
belooft hen lezen, schrijven en wat verder nodig is, te laten leren en te doen
wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. in de kantlijn: op 19-04-1680 melden Petertien, met echtgenoot Otto
Berentsen en Jan Hendriksen hun deel te hebben ontvangen en de voogden
te bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
17v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Broederstraat, t.o. de Broederkerk

comparanten

Buicksen, Albert
Heijmensz, Stientien
Mensen, Gerrit

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerrit Mensen een bedrag van
ƒ70 c.g. wegens een gekocht en in de wei gebracht beest, dat nog niet
betaald is; zij beloven dit te betalen heden over een jaar tegen 5 procent,
waarvoor zij als onderpand stellen de verbeteringen aan hun huis.

Comparant
Momber
Voogd
Voogd

DATUM:

04-07-1650

Wed. van Henrick Aeltsen Cuiper
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

05-08-1650

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

15

Moeder

Echtpaar

44

45

46

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
18
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Joest, Anna
Jansen, Lucas
Gree, Osee Le

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Reijnder Willems als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ2 c.g. en belooft hem lezen, schrijven
en wat verder nodig is, te laten leren en te doen wat een goede moeder
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
18v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Plate, Albart
Langenburch, dr Goswinus v.

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan dr Goswinus van Langenburch om zijn
zaken waar te nemen, in het bijzonder zijn zaak tegen Jan Petersen,
gruttenmulder en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
19
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritsz, Aeltien
Hoff, J.
Benthem, mr Henrick van
Henricks, mr Aelt

samenvatting

DATUM:

29-08-1650

Wed. van Willem Reijnderts
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

11-10-1650

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

03-11-1650

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Wed. C. Corsten
Stadsorganist

Comparante verstrekt een volmacht aan mr Henrick van Benthem en mr Aelt
Henricks om, in der minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen en alle
voorkomende taken te verrichten, met macht van substitutie. Verder heeft zij
voor schepenen haar testament gemaakt, waarin zij beide personen vermeldt
als haar executeurs.

16

47

48

49

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
19v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stevents, Albert
Stevents, Henrick
Stroo, Henrick Ger. ter

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Steven, Jan, Greetien,
Gerbrechien, Webbigien, Gerrijt en Agnietien Alberts als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd samen een bedrag van ƒ2885-3 c.g. en de kleren: een
hoike, vier rokken, drie schorten, vier manteltjes, een en twintig hemden en
acht en twintig huiven. Hij belooft hen goed op te voeden en te verzorgen; hij
heeft het vruchtgebruik.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
20
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dircks, Aeltien
Albertsz, Winolt
Henricksz, Thoenis

samenvatting

Comparante verklaart van haar stiefvader het geld en de goederen ontvangen
te hebben van haar grootvader Berent Jochems en van haar ouders, waarvoor
zij hem bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
20v
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Schaeffbanck, Andries
Leijendecker, Matheas

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Matheas Leijendecker om aan de
erfgenamen van Lenaerdt Jerusalem alle patrimoniale goederen te verkopen
die in Limburg onder het gerecht van Eupen liggen en afkomstig zijn van

DATUM:

14-10-1650

Wdn. van Femme Jansen
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

04-01-1651

Comparante
Echtgenoot
Stiefvader

DATUM:

17-02-1651

Volmachtgever
Gevolmachtigde

17

Eerzaam

comparants grootmoeder Aeltien Branstee, weduwe Andries Wolters en alle
noodzakelijke handelingen te verrichten; mochten de erven te weinig contant
geld hebben, dan moeten zij 6 procent rente betalen.

50

51

52

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schaeffbanck, Andries
Toorn, Lieve van

samenvatting

Comparant, mede caverende voor zijn broer Thomas, zijn neef Pieter
Schaeffbanck en zijn pleegkind Arent Henrix van Nieuwenburg, allen
erfgenamen van Johan Schaeffbanck, verstrekt een volmacht aan Lieve van
Toorn om van Abraham Cassel, Pieter Forser, Pieter Maler en Philips Ladde
het geld te vorderen dat deze schuldig zijn aan overledene, zowel binnen als
buiten rechten en daarbij al het noodzakelijke te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
21
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Thomas, Arent
Langenburg, G

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan G. Langenburg om zijn zaken waar te
nemen die hij tegen Jan Herms van Caemen heeft voor het gerecht en daarbij
alles te doen wat comparant zelf ook gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
21v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bolt, Albert
Herpersen, Willem

samenvatting

Comparant verklaart beloofd te hebben aan Willem Herpersen, wegens zijn

21

DATUM:

17-02-1651

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Eerzaam
Koopman Leiden

22-02-1651

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

11-03-1651

Comparant
Schuldeiser

18

zwager Steven Henricks, om heden over zes weken een bedrag van ƒ32 c.g. te
betalen, waarvoor zijn zwager tot handhaling verwonnen is; de gerechtelijke
onkosten blijven echter ten laste van zijn zwager en daarvoor heeft
schuldeiser het recht van panding.

53

54

55

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
22
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berents, Arwerdt
Dirricksen, Jan
Lijphersen, Engbert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Laurents
Janssen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g. en belooft hen
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het
vruchtgebruik en stelt haar goederen als onderpand.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
22
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Plach, Arnold van der
Langenburch, Gooswinus

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Gooswinus Langenburch om zijn
zaken waar te nemen en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
22v
Volmacht

onroerend goed

Enige stukken land
Mastenbroek, in Haersoltes wade gelegen

comparanten

Cuerbeecke, Albert van der
Haersolte, Alijda van
Til, Willimina van
Haersolte, jkr Nicolaes van

DATUM:

21-02-1651

Wed. van Jan Nest
Voogd
Voogd

DATUM:

13-05-1651

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

19

Moeder

06-08-1651

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Echtgenote
Wed. van Haersolte

56

57

58

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan jkr Nicolaes van Haersolte om
aan dr Everhard Ram enige stukken land over te dragen, die tot nu toe samen
met Tegnegel en Haersolte gezamenlijk zijn bezeten.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
22v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Looeijn, dr Abraham
Arents, Jan

DATUM:

07-08-1651

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Roededrager

samenvatting

Comparant, crediteur van de boedel van Alert Dirricksen, verstrekt een
volmacht aan de roededrager Jan Arents om, zowel binnen als buiten rechten,
zijn zaken waar te nemen in het genoemde sterfhuis en daarbij alle
noodzakelijke maatregelen te treffen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
23
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Struijck, Arent Gerrijts
Veen, Johan

DATUM:

11-08-1651

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan dr Johan Veen om zijn zaken voor het
stads- en landgericht waar te nemen en daarbij het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
23v
Transport van gelden

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arens, Antonij
Pieters, Jan

samenvatting

Comparant verklaart te hebben overgedragen aan Jan Pieters een bedrag van
ƒ325-20 c.g. wegens resterende kooppenningen die deze nog moet betalen
aan burgemeester Langen, waarmee een obligatie met rente die begunstigde
had, tevens wordt afgelost.

DATUM:

01-09-1651

Comparant
Begunstigde

20

NB. in de kantlijn: op 20-10-1651 meldt Jan Pietersen van burgemeester
Roeloff van Langen en echtgenote Elsabe Blanckevoort een bedrag van ƒ325
c.g. te hebben ontvangen, waarvoor hij bedankt met belofte van vrijwaring.

59

60

61

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
24
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willems, Aeltien
Cuerbeecke, Albert van der
Joost, Greete
Breda, Rutger van

DATUM:

12-09-1651

Comparante
Momber
Comparante
Momber

Wed. mr C. H. Leijendecker
Wed. H. Coops

samenvatting

Comparanten verklaren de erfenis en goederen te hebben ontvangen die
Henrick Coopssen hen heeft nagelaten.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
24
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermsz, Aeltien
Gerritsz, Gerrit
Bullinck, Henrick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon als vaders erfdeel te
hebben gereserveerd ƒ12 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

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
24v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Splijttlohffs, Andrea
Hoochstraeten, Hend. van
Benthem, Everwijn van

samenvatting

DATUM:

02-10-1651

Wed. van Geurt Claesz
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

27-10-1651

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

1

Wed. Jan Duiveners )
IUDr

Comparante verstrekt een volmacht aan Everwijn van Benthem om, zowel

21

binnen als buiten rechten, haar zaken waar te nemen en daarbij al het
noodzakelijke te doen.

62

63

64

bijzonderheden

1

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
25
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Christiaen, Barber
Jonge, Jan Andreas
Wagenaer, Christopher

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Christiaen 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
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Naam overledene is niet vermeld.

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
25
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Reuwerts, Berent
Veene, dr Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan dr Johan Veene om gerechtelijk het
geld te vorderen dat hem toekomt van David Sibrants wegens geleverde boter
en daarbij alles te doen wat nodig is.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
25v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Berent
Peters, mr Melis
Henricks, Sijmen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Lubbert Berentsz als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot en belooft hem
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede

) kwartiermeester

DATUM:

20-04-1648

Wed. van …
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

22-09-1648

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

10-10-1648

Wdn. van Henrickien Henricks
Voogd
Voogd

22

Vader

vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

65

66

67

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
25v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritsen, Berent
Berentsen, Jan
Francken, Albart

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerrit, Marrigien, Jan en
Elsien Berentsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een
bedrag van ƒ600 c.g., iedere zoon een mantel, iedere dochter een bed met
toebehoren, het zilver/goud van moeders kleren en de helft van de ƒ460 c.g.
die gruttenmulder uit Hasselt, Berend Willems, hem schuldig is; hij belooft
hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het
vruchtgebruik.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
26
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vriden, Berendt Janssen van
Hartvelt, Jan
Janssen, Herbert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Stientien, Annigien en
Hermtien Berents als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk een pond
groot en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
26v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wijntges, Bartha
Wijntges, Joan

DATUM:

15-05-1649

Wdn. van Webbigien Gerrits
Voogd
Voogd

DATUM:

27-12-1649

Wdn. Jannigien Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

02-02-1650

Wed. van Hermen van Breda
Voogd

23

Vader

Moeder
Burgemeester

Arkelens, Jacob

68

69

70

Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Constantia van Breda
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ2000 c.g., een
nieuw bed met toebehoren en een zilveren bord en beker; zij belooft haar
lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een goede moeder
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 26v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dirrickx, Bettien
Hermsen, Arendt
Hendricksen, Wijger

samenvatting

Comparant verklaart voor haar minderjarige dochter Evertien Cornelis als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft haar lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
27
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claesz, Bette
Engberts, Lijsbeth
Hoff, J.
Weesmeesters

DATUM:

24-02-1650

Wed. van Cornelis Thonissen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

01-04-1650

Volmachtgeefster
Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigden

Wed. Engbert Arentsz
Dochter
Batavia

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van zoon Wessel Engbertsz en van Trientien
Engbertsz, echtgenote van Marten Albertsz Cral, overleden in Oost-Indië,
hebben een volmacht verstrekt aan de weesmeesters in Batavia om ten
behoeve van hen en Arendt Engbertsz, broer van overledene, het geld, dat
onder hen berust, over te maken aan de bewindhebbers van de Oostindische
compagnie te Amsterdam.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
28
Volmacht

DATUM:

24

05-06-1650

71

72

73

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Koer, mr Barent Arents
Parné, Maria

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Echtgenote

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote, nagelaten dochter
van Margareta Roelandus en mede-erfgename van Anneken Roelandus uit
Delft, om naar Delft te gaan, de erfenis op te eisen en de verdeling te
bevorderen, het geld te ontvangen en verder alles wat noodzakelijk is daarbij
te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 28
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Blanckevoort, Boldewijn
Benthem, Everwijn van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Everwijn van Benthem om zijn zaken,
hier en elders, waar te nemen en daarbij te handelen zoals comparant zelf
gedaan zou hebben, indien aanwezig.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

08-06-1650

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Luitenant
IUDr

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
28v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Franssen, Berent
Stenvorden, Jan Gerrijts v.
Reenen, Adam Adams van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Berents 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.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
29
Verklaring

Wdn. van Trijntien Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

25

24-06-1650

09-04-1650

Vader

74

75

76

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrix, Berent
Jans, Geertien

samenvatting

Comparanten verklaren de nagelaten goederen van comparantes moeder,
Geertien Hartgers, weduwe van Jan Geertsen, te hebben ontvangen, van haar
broer Hartgert Janssen, die alles heeft verdeeld en gescheiden, waarvoor zij
hem bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
29
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen P. H. vd Meulen en het steegje van J. Coops

comparanten

Janssen, mr Andries
Henrix, Dirckien
Hoochstraeten, jfr Mechtilda

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan jfr Mechtilda Hoochstraeten een
bedrag van ƒ100 g.g. tegen 5 procent per jaar, waarvoor zij als onderpand
stellen hun huis, strekkend van de straat tot achteraan het erf van Peter vd
Meulen.
NB. in de kantlijn: op 21-08-1654 meldt de zuster van schuldeiseres, jfr
Christina van Hoochstraeten, van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

1

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
29v
Transport van gelden

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dorsten, Claes van
Dijck, Jan Gerrijts van

samenvatting

Comparant verklaart aan Jan Gerrijts van Dijck te hebben overgedragen ƒ327-8 c.g. die hem van mr Berend Smit toekwamen wegens geleverde waren.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
30
Volmacht

Comparant
Comparante

DATUM:

Echtpaar

29-08-1650

1

Schuldenaar )
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar

) Roededrager
Akte is doorgehaald.

DATUM:

16-09-1650

Comparant
Begunstigde

DATUM:

26

08-10-1650

77

78

onroerend goed

Een stuk land
Oosterwolde

comparanten

Bootmans, Barbara
Breda, Rutger van
Stuirman, Henrick Crachtsen

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. L. v. Wijngaerden
IUDr

samenvatting

Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Henrick Crachtsen Stuirman om
haar zaken waar te nemen, in het bijzonder die tegen de landdrost van de
Veluwe vanwege de inleiding van een stuk grond in Oosterwolde, dat
Johannes Bornheman, namens burgemeester Caspar ter Barchgers en
Henrick Petersen, heeft gedaan en daarbij al het nodige te doen, met macht
van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
30
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Steenberch, Berent
Stuirman, Henricus Crachtsen
Aertsen, Egbert

DATUM:

14-10-1650

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

IUL
1
Gerechtsdienaar )

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Crachtsen Stuirman en Egbert
Aertsen om, in der minne of gerechtelijk, van Henrick Jacobs het geld te eisen
van een verkocht en geleverd paard en verder zijn zaken in Oldebroek waar te
nemen en te doen wat nodig is, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
31
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dircks, Bettien
Busencool, Jan Dircksz
Hoff, Jan

) uit Oldebroek

DATUM:

06-10-1650

Wed. Lambert Lambertsz
Voogd
Voogd

Moeder
In ’t Paradijs (huis)

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Lambert Lambertsz als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een half pond groot en belooft hem
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede
moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

27

79

80

81

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
31v
Verklaring

DATUM:

17-01-1651

onroerend goed

Huis, erf en where
Glebbick, land van Gulik, aan de markt bij de kerkgang

comparanten

Jacobs, Berent
Willems, Henrick
Jans, Trijntien
Janssen, Hubert

Erfgenaam
Erfgenaam
Erfgename
Erfgenaam

1

Mede namens J. Hesseling )

samenvatting

Comparanten verklaren te accepteren en te aanvaarden het koop-/verkoop
contract van een huis in Glebbick, afkomstig van hun grootvader Henrick
Hanssen, dat verkocht wordt door Hubert Janssen en gekocht door Pieter
Reepe, dd januari 1651 en af te zien van al hun rechten.

bijzonderheden

1

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
31v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis
Kampen, Hofstraat, tussen mr Evert Timmerman en Coendert Phlipsen

comparanten

Gerritsen, Berendt
Sijmens, Claessien
Beeltsnijder, Wijer

) uit Enkhuizen

DATUM:

24-06-1651

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Uit Amsterdam

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Wijer Beeltsnijder en bedrag van
ƒ434-11-8 c.g. tegen 5 procent per jaar wegens geleverde waren en beloven
dit te betalen op 24-06-1652, waarvoor zij als onderpand stellen hun huis,
strekkend tot achteraan het erf van Hans van Noorenburch.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
32
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claes, Bette
Breda, R. van
Hummel, Toenijs van
Mentinck, Joost

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Toenijs van Hummel en Joost
Mentinck een bedrag van ƒ100 c.g. en ƒ18 c.g. verlopen rente, dat zij belooft te
betalen op Martini 1651 en waarvoor zij haar persoon en goederen als
onderpand stelt, als bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Laatste deel akte staat op blz. 33v.

DATUM:

22-10-1651

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiser

28

Wed. J. H. Struick

82

83

84

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
32v
Kinderbewijs

DATUM:

12-08-1652

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Beertien
Schuppingen, Henrick v.
Bongaert, Leonart

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Stientien, Henrick en
Geertien Jansz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind een pond
groot en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 33
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dries, Bette
Bell, Evert Hermsen
Pouwelsen, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Dries Vribbelts als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12 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

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
33v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Visscher, Berend Willems
Loo, Gerhardt van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Gerhardt van Loo om zijn zaken waar
te nemen en daarbij alles te doen wat nodig is, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

Wed. van Jan Berentsz
Voogd
Voogd

DATUM:

28-09-1652

Wed. van Vribbelt Janssen
Voogd
Voogd

DATUM:

29

Moeder

Moeder

26-03-1652

Volmachtgever
Gevolmachtigde

85

86

87

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
34
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Blanckvoirt, Boldewijn
Blanckvoirt, jkr Steven
Bercks, jfr Geertruit
Glauwe, jkr Gerrit Cracht
Oover, Johannes ten

14-10-1652

Volmachtgever
Volmachtgever
Volmachtgeefster
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Luitenant
Gnd. Ruijtenburch
1
Namens schoonvader )
IUDr

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan dr Joannes ten Oover om, in der
minne of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen, vooral die tegen Cornelis
van Keppel Fox en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
34v
Kinderbewijs

onroerend goed

Twaalf dagmaten land
Kuinre, op de Wurst - enz.

comparanten

Bootsman, Barbara
Blanckvoirt, jkr Gerrit
Stuijrman, Henrick Cr.

) jkr Joost Walraven van Ruijtenburch

DATUM:

04-11-1652

1

Wed. Lambert v. Wijngaerden )
Voogd
Voogd

Moeder
Licentiaat

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Bouwina van
Wijngaerden als vaders erfdeel te hebben gereserveerd diverse stukken land,
tegenwoordig in gebruik bij Jan Koops, in Oosterwolde , verder een bedrag
van ƒ5000 c.g. en een bed met toebehoren en belooft hen lezen, schrijven en
een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd
is, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik.

bijzonderheden

1

) luitenant;

details onroerend goed in de akte.

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
35
Kinderbewijs

DATUM:

onroerend goed

Huis
Kampen, Broederstraat, tussen Annigien Courtsen en de wed. A. Stevents

comparanten

Andriessen, mr Bartolt
Dominicus, Jan
Guertsen, Goossen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Claes, Judith, Eva,
Geertruit en Jannigien Bartols als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
ieder ƒ100 c.g., waarvoor hij zijn huis als onderpand stelt en de opbrengst van
moeders kleren, ƒ66-10 c.g., acht gouden ringen, door de vader bewaard, een
zilveren onderriem met ketting voor Jannigien en Eva; hij belooft hen lezen,

10-11-1652

Wdn. van Elisabeth Claes
Voogd
Voogd

30

Vader

schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

88

89

90

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 36
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cuinreturff, Christina
Hoff, J.
Langenburch, Gooswinus van

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Gooswinus van Langenburch om, in
der minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen, in het bijzonder die
tegen Anna Vincke.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
36
Borgstelling

onroerend goed

Huis
Amsterdam

comparanten

Ariaentsen, Claes
Ariaentsen, Judith
Dorsman, Henrick Ariaentsen

DATUM:

14-04-1648

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

05-06-1648

Borg
Borge
Begunstigde

Amsterdam

samenvatting

Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld ten behoeve van Henrick
Ariaentsen Dorsman uit Amsterdam, vanwege de aanspraken op zijn moeder,
Marrigien Hendrix, weduwe Ariaen Jacobsz Dorsman, in verband met de koop
van een huis aldaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
36v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wesselsz, Cornelis
Willemsz, Anneken

samenvatting

DATUM:

22-06-1648

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Echtgenote

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote om, in der minne of
gerechtelijk, in Ankum van de erfgenamen van Jan van Lingen het geld te

31

vorderen dat deze van de huisstede van de weduwe van Willem Smits
ontvangen heeft en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

91

92

93

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
36v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Korsien, Cornelis Jansen
Petersz, Aeltien

DATUM:

08-11-1648

Schuldenaar
Schuldeiseres

Wed. Joan Louwsen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van burgemeester
Louwsen een bedrag van ƒ70 c.g. tegen 5 procent per jaar en belooft dit te
betalen met Martini 1649, waarvoor hij een obligatie groot ƒ200 c.g. op het
comptoir van Vollenhove als onderpand stelt.
NB. in de kantlijn: op 06-03-1650 meldt schuldeiseres van bovenstaande te
zijn voldaan, waarvoor zij bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
37
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hendricksen, Claes
Hendricksen, Wolter
Janssen, Engbert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Thonissien, Cracht en
Geertien Claes als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ300 c.g.
en de opbrengst van moeders kleren, ƒ61-3 c.g. een zilveren bijgordel met
twee kettingen, een hoike en een gouden ring, de dochter een bed en de zoon
een veulen, 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
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
37v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Linden, Clementia van

DATUM:

11-01-1648

Wdn. van Lubbigien Crachts
Voogd
Voogd

DATUM:

03-03-1649

Schuldenares

32

Vader

1

Wed. Arent Sloot )

Hoff, J.
Veene, Peter

94

95

96

Momber
Schuldeiser

Apotheker

samenvatting

Comparante, gnd. Sloot, verklaart schuldig te zijn aan Peter Voorne een
bedrag van ƒ498-13 c.g., dat zij van haar halfjaarlijkse lijfrente zal aflossen
met ƒ100 c.g. in mei en ƒ50 c.g. met Michael daaropvolgend totdat het bedrag
is betaald; bij haar eventuele overlijden, zullen haar erfgenamen dit
overnemen.

bijzonderheden

1

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
38
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricks, Claes
Martens, jfr Odilia
Backer, Jan
Velthoen, Rutger Jansen

) in leven burgemeester

DATUM:

28-03-1649

Schuldenaar
Schuldeiseres
Borg
Borg

Gnd. van Ingen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan jfr Odilia Martens een bedrag van
ƒ350 c.g. wegens verlopen landpacht, dat hij belooft te betalen met ƒ100 c.g.
met Jacobi, met Martini weer ƒ100 c.g. en de resterende ƒ150 c.g. nog dat
zelfde jaar; er zijn twee borgen aangesteld.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
38v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Snellers, Catharina
Hoochstraeten, H. van
Sae, mr Gerhardus

samenvatting

Comparante verklaart van haar stiefvader alle goederen van haar moeder
Mechtelt Smedes te hebben ontvangen, waarvoor zij hem bedankt met belofte
van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
39
Volmacht

onroerend goed

Geen

DATUM:

16-04-1649

Comparante
Momber
Stiefvader

DATUM:

33

03-05-1649

97

98

99

comparanten

Heisken, jkr Casper
Voorde, jfr Agnes ten
Studich, jkr Joan

Volmachtgever
Echtgenote
Gevolmachtigde

samenvatting

Comparant verstrekt en volmacht aan jkr Joan Studich om, in der minne of
gerechtelijk, zijn zaken als mede-erfgenaam van jfr Margreta ten Voorde waar
te nemen en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
39
Kinderbewijs

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Wendelmans, Catharina
Breda, Rutger van
Detten, Henrick van

samenvatting

Comparante geeft haar zoon Henrick, die volwassen is verklaard, als vaders
erfdeel een bedrag van ƒ1600 c.g.; haar andere minderjarige kinderen Marcus,
Margarita, Claes en Bruno krijgen dit bedrag op hun mondige leeftijd; zij
belooft hen lezen, schrijven, naaien en wat verder van pas komt te laten leren
en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden
zijn. Zij heeft het vruchtgebruik en stelt als onderpand al haar rentebrieven en
al haar goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
40
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Catalina
Nieumuller, Phelten
Davids, Roeloff

samenvatting

Comparante geeft haar zoon Johannes als vaders erfdeel ƒ6 c.g. en zal hem
naar zijn stand grootbrengen, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
40v
Volmacht

DATUM:

Kastelein Wouw

10-08-1649

Wed. van Johannis v. Detten
Momber
Oudste zoon

DATUM:

08-09-1649

Wed. van Johannes Wootsackers
Voogd
Voogd

DATUM:

34

Moeder

08-09-1649

Moeder

100

101

102

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Glauwe, jkr Cracht
Stuijrman, Henrick Crachsen

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUL

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Crachsen Stuijrman om
namens hem te verschijnen op de bijster van de dijk te Oosterwolde,
opgegeven door Gerrijt Herms en daar te doen wat noodzakelijk is als een van
de veertien heren gedijkten.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
40v
Kinderbewijs

DATUM:

26-09-1649

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Croon, Coert
Croon, Jan
Phiel, Hans Peters

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jacques, Hester, Jan
en Mechtelt Coerts Croon als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder
kind ƒ1500 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 goed
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het
vruchtgebruik, waarvoor hij als onderpand stelt al zijn goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
41v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claphams, kapitein
Hoff, J.
Borneman, dr. Johannes

samenvatting

Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Johannes Borneman om, in
der minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen en daarbij al het nodige
te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92

FOLIO:

Wdn. van Janneken Jacobs
Voogd
Voogd

DATUM:

42

35

25-10-1649

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

Vader

27-11-1649

De weduwe van …

103

104

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Arentsen, Claes
Wilsem, Carst Jansen v.

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Carst Jansen van Wilsem een
bedrag van 400 rijksdaalders met rente waarvoor deze zijn huis gerechtelijk
verwonnen heeft; comparant belooft dit binnen twee maanden te betalen, als
bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
42
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geerts, Claes
Langenburg, d. Gooswinus v.

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Gooswinus van Langenburg om zijn
zaken waar te nemen en daarbij te handelen zoals comparant zelf gedaan
zou hebben, indien aanwezig.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 42
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Carst
Godtschalck, Anthoni
Kops, Lijsbeth Woltersz
Kops, Geertien Woltersz
Kops, Claes Woltersz
Kops, Henrick Woltersz

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Wolter Claesz Cops, verstrekken een
volmacht aan hun broers/zwagers Claes en Henrick Woltersz Kops om, in
der minne of gerechtelijk, hun zaken betreffende het erfhuis van hun vader
waar te nemen en verder alle noodzakelijke maatregelen te treffen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

36

18-02-1650

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

In de Hagen

Mastenbroek

22-02-1650

Volmachtgever
Volmachtgever
Volmachtgeefster
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Echtg. G. W. Kops
Echtg. M. W. Kops

105

106

107

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
43
Verklaring

DATUM:

27-02-1650

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Vloeddijk, hoek Hanensteeg

comparanten

Petersz, Melis
Albertsz, Hermen
Petersz, Greete

samenvatting

Comparant is verplicht om voor zijn huis een jaarlijkse rente van ƒ5 c.g. te
betalen aan Hermen Albertsz en diens echtgenote, die afgelost mag worden
met de hoofdsom van ƒ100 c.g., zoals Claes Petersz heeft afgesproken,
verder is het huis nog bezwaard met ƒ42 g.g. jaarlijks, daarom is comparant
gehouden om aan begunstigde ƒ50 c.g. van de hoofdsom te betalen onder
verband van zijn persoon en goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
43v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rouckes, Court
Moerkercken, Gerrijt
Wijringen, Jasper H. van
Peters, Jurrien

Comparant
Begunstigde
Echtgenote

DATUM:

Potgieter

09-03-1650

Comparant
Comparant
Voogd
Voogd

Echtg. S. Courts

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Court Rouckes en Leentien Thijs, verklaren
van hun voogden alle goederen van hun ouders te hebben ontvangen,
waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
44
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Wesselsz, Cornelis
Willemsz, Anneken
Plettenburch, jfr Judith van

DATUM:

21-05-1650

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Gnd. Coniets

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan jfr Judith van Plettenburch een
bedrag van ƒ500 g.g. tegen 5½ procent bestemd voor de aankoop van hun
huis, dat tevens als onderpand fungeert na verbouwing.
NB. in de kantlijn: op 21-06-1651 is de schuld voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

37

108

109

110

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 44v
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jochums, Claes
Goerts, Trijne
Welmerinck, Jacob
Langenburg, dr Gosw. v.

30-08-1650

Volmachtgever
Echtgenote
Volmachtgever
Gevolmachtigde

En namens J. Welmerinck

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Gosen Welmerinck en van Sara Jacobs, hun
grootmoeder en wed. van Claes Cuijpers, verstrekken een volmacht aan dr
Gooswinus van Langenburg om hun zaken waar te nemen en daarbij alles te
doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
45
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jurriensen, Daniell
Jurrien, Willemtien
Sweertsen, Gerrit
Nieuburch, Arendt H. van
S., Hendrick van

DATUM:

09-09-1648

Comparant
Comparante
Echtgenoot
Voogd
Voogd

[naam is weggevallen]

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
45
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Wijnbergen, jfr Dorothea van
Linden, Hermen Joost
Glauwe, Sijmon

DATUM:

30-11-1648

Volmachtgeefster
Echtgenoot
Gevolmachtigde

Vaandrig

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Sijmon Glauwe om namens haar te
verschijnen in IJsselmuiden in het sterfhuis van haar grootmoeder jfr
Margreta Cloppenburch en daar te assisteren bij de verdeling van haar
nagelaten goederen. Tevens heeft de volmacht betrekking op haar broer jkr
Arent van Wijnbergen indien deze niet aanwezig is of vertegenwoordigd,
opdat goederen niet aan een ander worden medegegeven; verder wordt hij
geacht alle voorkomende maatregelen te treffen.

bijzonderheden

Geen

38

111

112

113

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
46
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Suiveran, Dominicus
Rijnvisch, Evert

DATUM:

02-12-1648

Comparant
Executeur

Burgemeester

samenvatting

Comparant, enige erfgenaam van zijn moeder Jannigien de Moer, alias van
Straelen, verklaart van Evert Rijnvisch het legaat en de erfenis te hebben
ontvangen, die zijn neef Jeronimus Jorissen Waesselier aan zijn moeder had
vermaakt en die bevestigd is in het testament van diens echtgenote
Jacomientien Burset, waarvoor hij de executeur bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
46
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dirricksen, Philips

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Annigien, Jan en
Geertruidt Philips als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ12
c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Voogden niet vermeld; akte is niet af.

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
46v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claessen, Dirck
Franssen, Zeger

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Zeger Franssen om zijn zaken voor
het gerecht van Delft waar te nemen en daarbij te handelen zoals comparant
zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

25-01-1649

Wdn. van Merrigien Jans

DATUM:

Vader

06-07-1649

Volmachtgever
Gevolmachtigde

39

114

115

116

117

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
46v
Verklaring

DATUM:

12-03-1650

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wessels, Dirrick
Roeloffsen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogd de erfenis en goederen van zijn vader
Wessel Dirricks te hebben ontvangen, waarvoor hij hem bedankt met belofte
van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
46v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Dirck
Gerritsz, Arent
Gerritsz, Henrick

samenvatting

Comparant, voogd over Gerrit Cloosters en de echtgenoot van Affken
Cloosters, verstrekken een volmacht aan Henrick Gerritsz om, in der minne
of gerechtelijk, in Steenwijk de erfenis te vorderen van hun neef Willem
Jansz Boeij en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
47v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jappin, Davidt
Sichterman, dr. Wolterus

Comparant
Voogd

DATUM:

22-04-1650

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Voogd
Echtg. A. Cloosters

18-05-1650

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan dr. Wolterus Sichterman om, in der
minne of gerechtelijk, van Harmen Jansz van Giethoorn en Trijne Woltersz,
wonend in Meppel, het geld en de verlopen rente te vorderen die hem
toekomen en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
48
Volmacht

DATUM:

40

18-05-1650

118

119

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stippert, Dirck Arents
Langenburch, d. Gooswinus v.

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan d. Gooswinus van Langenburch om
zijn zaken voor het stads- en landgericht waar te nemen en daarbij alles te
doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 48
Kinderbewijs

onroerend goed

Hof
Brunnepe, Steendijk

comparanten

Meer, Davidt ter
Snauwaert, Crispinus
Jansen, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Elisabeth, Henrick en
Matthijs ter Meer als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een
bedrag van ƒ1200 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 goed
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het
vruchtgebruik en stelt als onderpand zijn hof en andere goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
48v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Driessen, Dries
Wessels, Jacob
Gruttemulder, Jan Petersen
Ottsen, Hermen

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

22-06-1650

Wdn. van Christina Craij
Voogd
Voogd

DATUM:

41

Vader
Brouwer
Glazenmaker

09-08-1650

Comparant
Voogd
Voogd
Stiefvader

120

121

122

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
49
Verklaring

DATUM:

26-11-1650

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Smitt, Dirck
Toenissen, Geert
Jurrisen, Matttheus
Croen, Jan
Croen, Conraedt
Jansen, Leenart

samenvatting

Comparanten verklaren, namens hun echtgenotes, van hun (schoon)vader
de erfenis en goederen te hebben ontvangen van hun (schoon)moeder,
waarvoor zij hem en de voogden bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
49v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Francs, Daniel Pipardus
Rogiers, Jacob

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zwager Jacob Rogiers om, in der
minne of gerechtelijk, de legaten te vorderen van Hector du Mont en diens
echtgenote jfr Anna Pipart, zijn oom en tante, overleden in Londen en daarbij
al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
50
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dirricksen, Dirrick
Willemsen, Vribbelt
Reuricksen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogden de erfenis en goederen van zijn
moeder, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

Comparant
Comparant
Comparant
Schoonvader
Voogd
Voogd

DATUM:

21-03-1651

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Echtg. S. Croens
Echtg. M. Croens
Echtg. J. Croens

Predikant
Zwager - Middelburg

04-04-1651

Comparant
Voogd
Voogd

42

123

124

125

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
50
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Huns, Dirck Conradus van
Benthem, Everwijn van

17-09-1651

Comparant
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Everwijn van Benthem om zijn zaken
waar te nemen, in het bijzonder de kwestie voor het gerecht tegen Thijs
Janssen en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
50v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Japin, Davidt
Schachbanck, Andries
Schachbanck, Thomas

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan de gebroeders Schachbanck om, in
der minne of gerechtelijk, in Leeuwarden van de weduwe van Claes Eulbes
of de curatoren over de boedel een bedrag van ƒ219 c.g. te vorderen dat
deze volgens de schuldboeken aan comparant nog schuldig is en daarbij al
het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
51
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, hof en molen
Kampen, buiten de Venepoort

comparanten

Berentsz, Dirck
Wijchgersz, Jan
Jansen, Gerrit

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerrigien, Jennichien,
Berent en Fenneken Dircks als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een
bedrag van ƒ900 c.g. samen, de opbrengst van moeders kleren, de dochters
een bed met toebehoren en de zoon een pak kleren met een mantel en
belooft hen lezen en schrijven, de zoon een handwerk en de dochters naaien
te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de
voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik en de helft van zijn huis,
paard en wagen en alle andere goederen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

15-09-1651

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

28-01-1652

Wdn. van Aeltien Gerritsz
Voogd
Voogd

43

Koopman
Broers

Vader

126

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
51v
Kinderbewijs

DATUM:

01-04-1652

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Oudestraat, onder de klok

comparanten

Henricks, Dreesken
Willemsz, Henrick
Claesen, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Margreta Fockes als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300 g.g., een bed
met toebehoren en een uitzet naar haar stand en belooft haar lezen,
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het
vruchtgebruik en stelt als onderpand haar huis, waar nog een verplichting
van ƒ800 g.g. op rust en haar andere goederen.

bijzonderheden

Geen

Wed. van Focke Gerbrantsz
Voogd
Voogd

Moeder

De bladzijden 52v t/m 54v zijn blanco.
127

128

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
55
Verklaring

DATUM:

23-11-1652

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Lubbeken
Hoff, J.
Jansz, Peter
Baltasar, Dirck

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 55
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Lucas
Brouwerius, Albert

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Albert Brouwerius een bedrag van
ƒ288 c.g. wegens resterende kooppenningen van een huis, waarvan de

Comparante
Momber
Voogd
Voogd

DATUM:

03-12-1652

Schuldenaar
Schuldeiser

44

vervaldatum met Pasen l.l. was; hij belooft dit met Pasen 1653 te betalen met
verschuldigde rente volgens de koopakte, waarvoor hij al zijn goederen als
onderpand stelt, als bij verwonnen panden.

129

130

131

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
56
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Martens, Elsken
Hoff, J.
Goerts, Thijs

DATUM:

06-03-1648

Comparante
Momber
Executeur

Echtg. B. Claes
Eerzaam

samenvatting

Comparante verklaart van de executeur het legaat te hebben ontvangen dat
diens vrouw haar heeft nagelaten, waarvoor zij hem bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
56
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hartsuijcker , Elijsabeth
Hoochstraeten, H. van
Bijsterum, Wilhelmus

DATUM:

24-06-1648

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. H. van Holte
Predikant Frederiksstad

samenvatting

Comparante heeft een volmacht verstrekt aan haar zwager Wilhelmus
Bijsterum om, in der minne of gerechtelijk, van Jan Hendricksen, wonend in
Denemarken, een bedrag van ƒ670 c.g. met de verlopen rente over vijf en
twintig jaar te vorderen wegens een obligatie dd 06-07-1622, waarvan
comparante een kopie heeft en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
56v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Gulden Hoofdsteeg

comparanten

Smit, mr Evert Gerritsen
Berentsz, Willemken
Eeckelboom, Stientien

DATUM:

45

29-12-1648

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Weduwe

132

133

134

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Stientien Eeckelboom een
bedrag van ƒ10 g.g. per jaar gevestigd op hun huis; zij beloven dit bedrag en
de hoofdsom tijdig te betalen na afroep, waarvoor hun goederen onderpand
zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
57
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Egbert
Borneman, d. Johannes

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Borneman om, in der
minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen en daarbij te handelen in de
geest van opdrachtgever, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
57v
Kinderbewijs

onroerend goed

Twiegweerd
IJsselmuiden, achter de Zandberg

comparanten

Jochemsen, Engbert
Goerts, Reijnder
Gerritsen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aeltien, Jochem,
Jannigien, Lubbert en Willem Engberts als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd aan de dochters ieder ƒ200 c.g. en een bed met toebehoren,
aan de drie zoons elk ƒ300 c.g.en samen een twiegweerd, afkomstig van
Roeloff Rixsen bij testamentaire dispositie; hij belooft hen lezen, schrijven
en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd
is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 58
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

12-04-1649

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

19-04-1649

Wdn. Rijckien Thijmens
Voogd
Voogd

DATUM:

46

12-05-1649

Vader

comparanten

135

136

137

Steenforden, Engbert van
Goosens, Gretien
Lipperus, Wilhelmus

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Echtpaar
Procurator Deventer

samenvatting

Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Wilhelmus Lipperus om, in
der minne of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen voor het gerecht van
Deventer en daarbij te handelen in de geest van opdrachtgevers, met macht
van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
58v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritsz, Elken
Lamberts, Albert
Jansen, Egbert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Henrick Abrahams 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 goed vader
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
59
Convenant

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ottenstein, Ernst Berents van
Gerrits, Eefien
Breda, Rutger van

samenvatting

Comparanten verklaren, op St. Jan j.l. bij hun huwelijk en beiden kinderen
hebbend, met elkaar overeen gekomen te zijn dat indien een der partners
overlijdt, de erfgenamen van beide zijden gelijkelijk zullen erven.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
59v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

28-06-1649

Wed. van Abraham Goets
Voogd
Voogd

DATUM:

DATUM:

47

Moeder

16-08-1649

Comparant
Echtgenote
Momber

27-09-1649

138

139

comparanten

Willems, Evertien
Pick, Peter Jan
Steventsen, Wessel

Wed. van Lubbert Stevents
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Marrigien, Hendrick,
Jan en Aeltien Lubberts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ150 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 verschuldigd
is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
60
Verklaring

onroerend goed

Huizen en erven
Kampen, bij het Bronkhorstpoortje, tussen stadsmuur en Keizerstoren

comparanten

Smitt, mr Evert Gerritsen
Berents, Willemken
Eeckelboom, Stientien

DATUM:

Moeder

06-10-1649

Comparant
Comparante
Schuldeiseres

Weduwe

samenvatting

Comparanten verklaren te hebben betaald aan Stientien Eeckelboom een
jaarlijks bedrag van ƒ15 g.g., te betalen op 01-11-1650, voor hun beide
huizen, strekkend tot achteraan Claes Claesens timmermanserf; als de
aflossing tijdig wordt aangekondigd, zullen zij kapitaal en rente onmiddellijk
betalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
60v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jeremias, Engeltien
Hoff, J.
Jansen, Willem
Dircksen, Peter
Lucassen, Hermen

DATUM:

06-10-1649

Volmachtgeefster
Momber
Voogd
Voogd
Gevolmachtigde

1

Wed. van H. Jansen )

Drapenier

samenvatting

Comparante en de voogden over haar kinderen hebben een volmacht
verstrekt aan Hermen Lucassen om zich te melden bij de bewindhebbers van
de Oostindische Compagnie te Amsterdam en van hen te vorderen de gage
en verdiensten van Henrick Jansen, die in hun dienst is overleden en daarbij
alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

) overleden in Oost-Indië

48

140

141

142

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
61
Volmacht

DATUM:

07-10-1649

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Glauwe, jfr Elisabet
Glauwe, jkr Sijmen
Cuinderturff, jkr Gerrit

samenvatting

Comparante, wegens zwakte en ernstige ziekte van haar echtgenoot jkr
Gerrit Bouwer, verstrekt een volmacht aan jkr Gerrit Cuinderturff om, mede
namens de veertien gedijkten, hen te vertegenwoordigen in de kwestie van
de bijster in Oosterwolde, opgegeven door Gerrit Herms, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
61v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lodolffsz, Elsken
Voegelpott, Nicolaes
Jansen, Cornelis

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Blome als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 g.g. en belooft hem lezen, schrijven en
een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moede betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
62
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vijgels, jfr Elisabeth
Hoff, J.
Berentsz, Dirck
Jansen, Ulrich

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

13-10-1649

Wed. van Frans Blome
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

13-10-1649

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Wed. Starcks
Stadskok

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Dirck Berentsz en Ulrich Jansen om,
in der minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen en daarbij al het
nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

49

143

144

145

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
62
Kinderbewijs

DATUM:

17-04-1650

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Joosten, Elisabeth
Christiaens, Henrick
Janssen, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geertruit, Annigien,
Geesien en Jan Caspers als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een pond
Vlaams en belooft hen een handwerk en zo te laten leren en te doen wat een
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
62v
Volmacht

onroerend goed

Huis de Spoele
Kampen, Burgwal

comparanten

Bengers, Eusebia
Breda, Rutger van
Boecop, jkr Henrick toe

samenvatting

Comparante heeft een volmacht verstrekt aan jkr Henrick toe Boecop om van
Abraham Monie haar deel van ƒ50 g.g.te ontvangen, afgekocht voor ƒ50 c.g.
en 3 ducatons, gevestigd op een huis aan de Burgel.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
63
Kinderbewijs

onroerend goed

Landerijen
Mastenbroek

comparanten

Hermsz, Elsken
Eeckholt, Peter
Smitt, Jan Henricksen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrick, Henrickien,
Albert, Elsken, Geertruit en Hermen Hermsz als vaders erfdeel te hebben
gereserveerd de helft van haar landerijen die zij bezit samen met Hermen
Beniers, verder de helft van zeven obligaties met een waarde van ƒ115 c.g.
elk, nog ƒ300 c.g. voor vaders kleren, te overhandigen aan de voogden, alles
te versterven van het ene kind op het andere, de dochters een bed met
toebehoren en de zoons ƒ25 c.g. en een passende uitzet; zij belooft hen
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede
moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het

Wed. van Casper Hanssen
Voogd
Voogd

DATUM:

15-09-1650

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

Wed. van Cooten

17-10-1650

Wed. van Hermen Jochemsz
Voogd
Voogd

50

Moeder

Moeder

vruchtgebruik.

146

147

148

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
63v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Smitt, mr Evert Gerritsen
Bruinsz, Tijmen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Tijmen Bruinsz een bedrag van ƒ47
c.g. wegens geleverd hooi, dat hij belooft te betalen a.s. maandag over acht
dagen, waarvoor hij als onderpand stelt zijn zwarte koe die bij hem op stal
staat.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
64
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Broederstraat, tussen Hendrick H. Backer en Pieter Jacobsen

comparanten

Albarts, Engbert
Janssen, Wessel
Claessen, Hendrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Eeffie Engberts als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ800 c.g. en een
bed met toebehoren en belooft haar lezen, schrijven en een handwerk te
laten leren en te doen wat van een goed vader wordt verwacht, waarmee de
voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik, waarvoor hij zijn huis als
onderpand stelt.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
64v
Volmacht

onroerend goed

Huis
Harderwijk, Bouwers Steegje

comparanten

Glauwe, jfr Elisabet
Hoochstraeten, H. van
Glauwe, jkr Sijmon

DATUM:

19-10-1650

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

13-11-1650

Wdn. van Femme Desemers
Voogd
Voogd

DATUM:

22-11-1650

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

51

Vader

Wed. jkr G. Bouwer
Secretaris

149

150

151

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan jkr Sijmon Glauwe om aan Hermen
Hendricksen Douwe en diens echtgenote Roeloffien Reiners haar aandeel in
een huis over te dragen en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
64v
Volmacht

onroerend goed

1. Het leen de Westenvoortse Graven
Bingerden, Land van Clovesoo
2. Een hofstede genaamd Smits Hofstede
Westenvoort

comparanten

Woldenburch, Elisabet van
Woldenburch, Mechtelt van
Horst, Johan ter

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Johan ter Horst om aan jkr
Johan Vos van Steenwijck en jfr Wendela van Woldenburch een leengoed
met alles wat erbij hoort, over te dragen, verder een aandeel in een hofstede
met alle bijbehorende rechten, afkomstig van een boedelverdeling en alles
volgens stads- en landrecht.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
65
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Fabricius, Elisabeth
Breda, Rutger van
Petraeus, Cornelius
Wentbeijel, Johannes W.

DATUM:

11-11-1650

Volmachtgeefster
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

DATUM:

03-03-1651

Comparante
Momber
Voogd
Voogd

Predikant
Rector

samenvatting

Comparante verklaart van haar voogden de nalatenschap van haar ouders te
hebben ontvangen, waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
65v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

52

23-04-1651

152

153

154

comparanten

Goossents, Egbert
Goossents, Henrick
Dirx, Wijcher

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Egbert en Henrick Goossens een
bedrag van ƒ210 c.g.,dat zij beloven heden over drie weken te betalen en
waarvoor zij al hun goederen als onderpand stellen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
65v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dirrickx, Elsien
Linhoff, Hendr. Dirrick
Ham, Berendt Jans. vd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gerrit en Dirrick
Gerritsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ100 c.g. en de
opbrengst van vaders kleren; zij belooft hen lezen, schrijven en een
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee
de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 66
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrijtsen, mr Ernst
Hermsen, Drees

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Drees Hermsen ƒ5 c.g. die hij
belooft heden over een maand te betalen, waarvoor zijn persoon en
goederen onderpand zijn .

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
66
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Asse, Egbert Janssen

DATUM:

20-05-1651

Wed. van Gerrit D. Prijs
Voogd
Voogd

DATUM:

11-08-1651

Sculdenaar
Schuldeiser

DATUM:

29-08-1651

Comparant

53

Moeder

Smid

Bosch, jkr ten

155

156

157

Schuldeiser

samenvatting

Comparant verklaart heden over een maand aan jkr ten Bosch te betalen ƒ28
c.g. wegens huishuur, waarvoor hij al zijn goederen als onderpand stelt.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
66v
Convenant

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricks, Geert
Scheper, Jan Andriesen

samenvatting

Comparanten verklaren dat er kwestie is over een partij turf, die verdwenen
is en die Jan Andriesen Scheper zegt betaald te hebben en zijn nu
overeengekomen dat beide partijen binnen drie weken met bewijzen komen
en dat het geld voorlopig bij het gerecht blijft totdat de zaak is opgelost.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
66v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Robensen, Edouwardt
Meijer, Jan
Gerrijts, Lambert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Evert Edouwarts als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. en belooft hem een passend
handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
67
Kinderbewijs

onroerend goed

1. erven in Oosterwolde, landerijen
2. de Zandberg
3. een erf in Kamperveen, land gnd. de Veene, de Heuvel, de Tichgel Kuijl
4. erf op het Oever
5. huis, erf en where
Kampen, Oudestraat

DATUM:

03-10-1651

Comparant
Comparant ter andere zijde

DATUM:

08-11-1651

Wdn. van Celia de Roose
Voogd
Voogd

DATUM:

54

Vader

24-03-1648

6. een hof
Kampen, Heilensteeg

158

159

comparanten

Wernersz, Femmeken
Backer, Jan Jansen
Gerritsz, Gerrit

Wed. van Jacob Wesselsz
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Marrigen, Jenneken,
Lijsbeth, Henrickien, Wessel en Werner Jacobsz als vaders erfdeel te hebben
gereserveerd zes halve erven in Oosterwolde, de helft van de Zandberg en
nog meer vaste goederen, verder een bedrag van ƒ1200 c.g., te versterven
van het ene kind op het andere en niet op de moeder, de dochters een bed
met toebehoren en allen een passende uitzet; zij belooft hen lezen, schrijven
en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Details over het onroerend goed in de akte.

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
67v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rutberch, Frans van
Sijbrants, Annegien
Lambertsz, Albart
Sijbrants, Heijltien
Berents, Peter
Dirricksen, Allert

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
68
Transport van gelden

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Bovenpoorte

comparanten

Wilsem, Frans van
Bilderbeeck, Jan Berentsen

samenvatting

Comparanten, voogden over de zoons van Trijne Peters en Peter
Hendricksen, verklaren, met toestemming van Schepenen en Raad, een
bedrag van ƒ525 c.g. te hebben gecedeerd aan Johan Hoff, ontvanger van
Vollenhove en secretaris van Kampen, om voor Trijne Peters een kostplaats
te kopen in het Gasthuis en nu nog ƒ185 g.g. afkomstig van de verkoop van
haar huis aan Helmich Petersen, waarvan de Geestelijkheid van Kampen ƒ48
c.g. krijgt en het St. Geertruiden Gasthuis ƒ14 c.g. zoals vermeld in de

DATUM:

Moeder
Eerzaam

23-05-1648

Comparant
Echtgenote
Comparant
Echtgenote
Voogd
Voogd

DATUM:

55

04-02-1649

Comparant
Comparant

koopcedule.

160

161

162

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
68v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Peters, Fransch
Cortelinck, Jan
Ona, Henrick Herms van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Fransch en Greethen
Fransch als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een pond groot
en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Naam overledene is niet vermeld.

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
68v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Drapenier, Frans Janssen
Veene, Jacob
Schuppingen, Hendrick van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Franssen als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 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

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
69
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Albertsz, Fransken
Jurrisen, Jan
Hermsz, Jacob

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hermtien, Floris,
Anneken en Albertien Gerritsz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd

DATUM:

28-05-1649

Wdn. van …
Voogd
Voogd

DATUM:

00-01-1650

Wdn. van Jannigien Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

26-03-1650

Wed. van Gerrit Jansen
Voogd
Voogd

56

Vader

Moeder

samen ƒ20 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten
leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de
voogden tevreden zijn.

163

164

165

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Een mate
Nordhorn

comparanten

Borggreven, Femmigien
Zevers, Vettien
Breda, Rutger van
Borggreven, Jacob

69v

DATUM:

25-04-1650

Volmachtgeefster
Echtgenoot
Momber
Gevolmachtigde

Broer

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar broer Jacob om van Poort Jan
de resterende kooppenningen te ontvangen van een mate in Nordhorn en
deze aan hem over te dragen en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
69v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Looen, Frerick van
Veen, Johannes

DATUM:

11-06-1650

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant, mede caverende voor zijn oom Jacob Petersz Tromp, verstrekt
een volmacht aan Johannes Veen om, in der minne of gerechtelijk, van
Henrick Gerritsz Boeij een bedrag van ƒ562-5 c.g. te vorderen met de rente,
zoals de uitspraak van het landgerecht in Deventer heeft bepaald en daarbij
al het noodzakelijke te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
70
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Warendorp, Frederick van
Volcker, Andries
Meijer, Joost

DATUM:

57

18-07-1650

Wdn. van Engeltien Jans
Voogd
Voogd

Vader

166

167

168

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jacobus als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g. en belooft hem lezen, schrijven en
wat verder nodig is, te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
70v
Volmacht

onroerend goed

Huis
Burg Stenvorden, Kerkstraat

comparanten

Brouwer, Evert Janssen
Jans, Jennigien

DATUM:

19-08-1650

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Wed. W. Everts

samenvatting

Comparant, voogd over de kinderen van Wessel Everts, verstrekt een
volmacht aan diens weduwe om, in der minne of gerechtelijk, het geld te
vorderen dat de kinderen hebben geërfd van een huis en daarbij al het
noodzakelijke te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
71
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrix, Femmigien
Jacobs, Berent
Willems, Berent

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hermen, Aeltien,
Steven, Hendrick, Jacob, Geertien, Barent en Gerrijt Dirxsen als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ5341-14-8 c.g. en alle
lijfstoebehoren en belooft hen goed te verzorgen en te doen wat een goede
moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het
vruchtgebruik.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
71
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

14-11-1650

Wed. van Dirck Jacobs
Voogd
Voogd

DATUM:

58

21-11-1650

Moeder

169

170

171

comparanten

Alberts, mr Frerick
Abrahamsen, Jan

Volmachtgever
Gevolmachtigde

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Jan Abrahamsen om, in der minne of
gerechtelijk, van Gerrit Matthisen uit Elburg de ƒ100 c.g. met rente te
vorderen die hem, comparant, toekomen en daarbij al het nodige te doen,
met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
71v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Frerick
Louwe, Marten
Stevents, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jennigien, Clara en
Coenraedt Frerix als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een
pond groot en belooft hen een handwerk en verder wat nodig is, te laten
leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
72
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Worst, Frerick Jacobsz
Bor, Cornelis

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Cornelis Bor om, in der minne of
gerechtelijk, te vorderen van de weduwe van Jan Loots, ook uit Amsterdam,
een bedrag van ƒ72 c.g. wegens geleverd linnen en daarbij al het nodige te
doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
72v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

Stads zadelmaker
Gerechtsdienaar Elburg

17-07-1651

Wdn. van Weintien Alberts
Voogd
Voogd

DATUM:

07-11-1651

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

59

Vader

30-12-1651

Veerschipper
Koopman A’dam

comparanten

172

173

Roosenberch, Frerick Carel v.
Roosenberch, jfr Reijnera Is.v.
Seel, N. van
Jalles, Cornelis

Volmachtgever
Echtgenote
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Advocaat
1
Apotheker )

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan N. van Seel en Cornelis Jabes om,
zowel binnen als buiten rechten, zijn zaken en problemen waar te nemen,
met name die welke Gerrit Eggesin, lakenkoper uit Enkhuizen, hem
veroorzaakt en daarbij te handelen zoals comparant zelf gedaan zou
hebben, indien aanwezig.

bijzonderheden

1

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
73
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Femmegien
Tijmensz, Jan
Pott, Hendrick

) en procurator in Enkhuizen

DATUM:

28-04-1652

Comparante
Echtgenoot
Stiefvader

Eerzaam

samenvatting

Comparante verklaart van haar stiefvader de goederen van haar vader te
hebben ontvangen, die haar moeder Clara Jans haar heeft bewezen,
waarvoor zij hem bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
73
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobs, Frans )
Tijssen, Jan
Jacobs, Peter

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aeltien, Hilligien,
Henrickien, Geertien, Jennigien Frans als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd ieder ƒ15 g.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.
NB. in de kantlijn: op 01-12-1656 heeft Aeltien haar deel ontvangen en
bedankt de voogden; op 12-11-1660 meldt Henrickien haar deel te hebben
ontvangen en omdat de andere kinderen zijn overleden, verklaart haar
stiefmoeder Geertien Henrix, van de voogden alles te hebben ontvangen en
hen te bedanken.

bijzonderheden

1

DATUM:

1

11-06-1652

Wdn. van Mensien Aerts
Voogd
Voogd

) trommelslager

60

Vader

De bladzijden 74 t/m 75v zijn blanco.
174

175

176

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
76
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lambertsz, Jan
Jansen, Jan
Brouwer, Jan Cost

DATUM:

11-11-1652

Comparant
Voogd
Voogd

Op de Lage Es

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
76
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Egberts, Jacob
Joesten, Steven
Stevents, Joost

DATUM:

15-11-1652

Schuldenaar
Schuldeisers
Borg

De erfgenamen van …

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de erven van Steven Joesten, zijn
pleegkinderen, een bedrag van ƒ500 c.g. tegen 5 procent per jaar, waarvoor
zijn persoon en goederen onderpand zijn en waarvoor de broer van de
kinderen, Joost Stevents, borg staat.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
76v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stevents, Joost
Wernerts, Hermen
Egberts, Jacob

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogden de goederen te hebben ontvangen die
zij onder hun berusting hadden, waarvoor hij hen bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

NB. in de kantlijn: deze akte is gepasseerd vóór de voorstaande nummer
175.

DATUM:

15-11-1652

Comparant
Voogd
Voogd

61

177

178

179

180

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
77
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schulten, Jacob
Kiers, Hermtien
Kiersten, Henrick
Vos, Jan de

DATUM:

17-11-1652

Volmachtgever
Echtgenote
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Elburg

samenvatting

Comparanten, mede caverende voor hun zuster Itien Kiers, erfgenamen van
Kier Claessen en Geertien Arents, verstrekken een volmacht aan Jan de Vos
om hun kwesties met Hartgert Ens, ontvanger der imposten, waar te nemen
en daarbij al het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
77
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Clasen, Jacob
Langenburch, d. Gooswinus v.

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Gooswinus van Langenburch om, in
der minne of gerechtelijk, zijn zaken tegen Jan Lubelleij waar te nemen en
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
77v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jochemsz, Jan
Rijcksz, Stoffel
Stoffelsz, Mechtelt

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92

FOLIO:

DATUM:

02-12-1652

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

02-12-1652

Comparant
Comparant
Moeder

78

DATUM:

62

van Meppel

03-12-1652

Pottenbakker
Echtg. S. Henricks

181

182

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Orbanus, Johannes
Tijnaers, Jannigien
Scroeter, Peter Evertsen

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Koopman A’dam

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Peter Evertsen Scroeter een
bedrag van ƒ218-2 c.g. wegens geleverde wol tegen een rente van ƒ10-10
c.g., dat zij beloven te betalen op 13-11-1653 en beloven tevens de duffels te
leveren met drie of vier maanden, zo niet dan stellen zij de verbeteringen aan
hun huis als onderpand.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
78
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jurrisz, Jan
Jansz, Peter
Dirckxs, Roeloff

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jennichien en
Hermanus Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25-4 c.g.,
waarvan de vader het vruchtgebruik heeft en de erfenis van de grootvader
van moeders zijde en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten
leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
79
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Gerrijt
Rompre, Daniel de
Heijde, Clamar ter

samenvatting

Comparant, zoon van Jan Gerrijts, trijpwever en Rachael de Rompre,
verklaart van zijn voogden de erfenis en goederen van zijn ouders te hebben
ontvangen, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

niet vermeld

Wdn. van Jennichien Peters
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

31-01-1648

Comparant
Voogd
Voogd

63

183

184

185

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
79
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Christiaens, Gerrit Jansz
Hardenberch, burgemeester

19-04-1648

Schuldenaar
Schuldeiser

De weduwe van …

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van burgemeester
Hardenberch een bedrag van ƒ17 c.g. dat hij op St. Jan a.s. belooft te betalen,
als bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
79v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertsen, Geert )
Hendricksen, Rutger
Hendricksen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Stientien, Niessien,
Geertien, Annigien en Engbert Geertsen als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd ƒ300 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.
NB. in de kantlijn: op 05-01-1664 melden Nijssien en Geertien Geerts hun
deel te hebben ontvangen en bedanken de voogden met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

1) stads biervervoerder;

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 79v
Verklaring

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Oudestraat, bij de Bovenkerk

comparanten

Vaecht, jkr Gerhardt
Bartholomeus, Peter

samenvatting

Comparant verklaart dat Peter Bartholomeus zijn jaarlijkse rente van ƒ2½
g.g. op St. Jan j.l. heeft afgelost, gevestigd op een huis op de Oudestraat, dat
toebehoord heeft aan Peter Barten, waarvoor comparant hem bedankt met
belofte van vrijwaring. De schuldbrief hiervan is nu niet voor handen en zal
aan schuldenaar worden overgedragen zodra deze gevonden is.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

1

02-05-1648

Wdn. van Rijssele Engberts
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

13-06-1648

Comparant
Schuldenaar

64

186

187

188

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
80
DATUM:
Transport van schuldbekentenissen

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vrijdach, Goert Jansen
Versteegen, Joan

samenvatting

Comparant verklaart gerechtelijk te hebben gecedeerd aan Joan Versteegen,
ten behoeve van zijn moeder Janneken Versteegen, twee gerechtelijke
bekentenissen, één dd 00-05-1639 groot ƒ600 c.g. met een jaar rente en één
dd 30-06-1646 groot ƒ367-11 c.g., beide op naam van Wolter Gerritsz Smitt,
gepasseerd in Hasselt, met alle rechten van dien.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
80v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sijbes, Gijsbert
Borman, Johannes

samenvatting

Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Johannes Borman om, in der
minne of gerechtelijk, zijn zaken tegen Roloff Dircks Worst waar te nemen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
81
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wijgerts, Geesien
Henrix, Jan
Eckelboom, Jacob
Peters, Michiel
Peters, Annegien
Breda, Johan van
Janssen, Gerrijt

samenvatting

212-06-1648

Comparant
Begunstigde

DATUM:

Eerzaam

07-07-1648

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

30-08-1648

Volmachtgeefster
Volmachtgever
Volmachtgever
Volmachtgever
Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. Wolter Peters
Echtg. Mar. Peters
Echtg. Dirckien Peters

Deventer

Comparanten verstrekken een volmacht aan Gerrijt Janssen om voor het
gerecht van Zutphen te verschijnen en daar aan Berend Janssen van
Borculo een bedrag van ƒ300 c.g. over te dragen, het restant van een
kapitaal van ƒ600 c.g. en daarbij al het noodzakelijke te doen.

65

189

190

191

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
81v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Greetien
Jochems, Herman
Janssen, Lambert

samenvatting

Comparante verklaart van de ooms van haar dochter, Geertruijt Alberts,
ontvangen te hebben een bedrag van ƒ100 c.g. afkomstig van de verkoop
van vaders kleren, waarvan de rente voor de verzorging van het kind
gebruikt kan worden zolang zij, comparante, ongetrouwd is, maar bij
hertrouwen moet dit bedrag belegd worden t.b.v. het kind en mag slechts
uitgegeven worden met toestemming van de ooms.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
81v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wolff, jkr Gerrit de
Wijnantsz, jfr Mertien
Dominicus, Jan

DATUM:

14-09-1648

Comparante
Oom
Oom

DATUM:

Wed. Albertus Alberts

04-10-1648

Volmachtgever
Echtgenote
Gevolmachtigde

van Potegem
Eerzaam

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Jan Dominicus om namens hen
voor het gerecht, waar hun goederen zich bevinden, hun testament te
presenteren dat zij heden voor Schepenen van Kampen hebben gemaakt en
daarbij te handelen zoals comparanten zelf gedaan zouden hebben, indien
aanwezig, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
82
Volmacht

onroerend goed

Graf
Wesel, Grote Kerk

comparanten

Wusthuijsen, jfr Geertruidt t.
Hoff, J.
Buitendijck, Adriaen A. van

DATUM:

66

26-10-1648

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. C. v. Horstenbarch
Wesel

192

193

194

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Adriaen Albertsen van Buitendijck
uit Wesel om daar voor het gerecht over te dragen aan Margreta Valck,
weduwe van de Witte, de helft van een graf in de Grote Kerk aldaar, waarvan
dr Goor de andere helft bezit en verder alle noodzakelijke maatregelen te
treffen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 82v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cop, Gerrit Gerritsen
Borneman, d. Johannes

samenvatting

Comarant verstrekt een volmacht aan Johannes Borneman om, zowel binnen
als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
83
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Greetien
Janssen, Willem
Toenissen, Engbert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Berent en Jurgen
Beverman als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. en belooft hen
goed op te voeden, een handwerk te laten leren en te doen wat een goede
moeder betaamt,waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
83
Volmacht

onroerend goed

Huis en hofstede met annexe hof
Eupen, Limburg, aan de Hasberg

comparanten

Brull, Gelis
Hupers, Anneken
Seijmensz, Anthoni

DATUM:

14-01-1649

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

22-02-1649

Wed. van Hans Beverman
Voogd
Voogd

DATUM:

30-03-1649

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

67

Moeder

Echtpaar
Eerzaam

195

196

197

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Anthoni Seijmensz om
gerechtelijk over te dragen aan Lenardt Seijmensz hun aandeel in een huis in
Limburg met alle rechten van dien en daarbij alle voorkomende maatregelen
te treffen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
84
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hendrix, Geertien
Cops, Henrick Woltersen
Graeff, Peter de

DATUM:

09-04-1649

Volmachtgeefster
Schoonzoon
Gevolmachtigde

Wed. Hans Carstens
Schoolmeester

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Peter de Graeff om, zowel binnen
als buiten rechten, haar zaken waar te nemen in ’s-Gravenhage en daarbij
alles te doen wat nodig is, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
84
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wilde, Geertruidt Jansen de
Lingen, Jan Gerritsz van
Goert, Claes
Wilde, Hermen Jansen de

samenvatting

Comparante verklaart van haar vader, Jan Claesen de Wilde, de
nalatenschap van haar moeder te hebben ontvangen, waarvoor zij hem
bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
84v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rijcksen, Gerrit
Langenburch, Goswinus v.

DATUM:

Comparante
Echtgenoot
Voogd
Voogd

DATUM:

68

20-04-1649

23-04-1649

Volmachtgever
Gevolmachtigde

van ‘t Oldebroek

198

199

200

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Goswinus van Langenburch om zijn
zaken in Kampen waar te nemen, in het bijzonder die tegen Hendrick
Janssen en daarbij te doen wat nodig is, zoals comparant zelf gedaan zou
hebben, indien aanwezig.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
84v
Verklaring

onroerend goed

Huis
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Meijer, Gerrit Dirricksen
Blanckvoort, jkr Gerrit

samenvatting

Comparant verklaart dat jkr Gerrit Blanckvoort aan hem betaald heeft de
jaarlijkse rente van ƒ3 g.g. van de hoofdsom van ƒ50 g.g. gevestigd op diens
huis, waarvoor hij hem bedankt. Daar de betreffende rentebrief niet
gevonden kan worden, belooft comparant hem deze ter hand te stellen,
zodra hij gevonden is.

bijzonderheden

1

DATUM:

29-05-1649

Comparant
Schuldenaar

1

Kerkmeester )

) van het H. Geesten Gasthuis

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
85
Verklaring

DATUM:

11-06-1649

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lambertsen, Gerrit
Engberts, Jacob
Sweertsen, Dirrick

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
85
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vrijdagh, Goert Jansen
Tellevoren, d.Tijmannus

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

69

03-07-1649

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Eerzaam
Secretaris Hasselt

201

202

203

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Tijmannus Tellevoren om in Hasselt
gerechtelijk te transporteren aan Joan Versteegen ten behoeve van diens
moeder, jfr Janneken Versteegen, twee gerechtelijke schuldbekentenissen,
één dd 02-05-1639 groot ƒ600 c.g. en de ander dd 30-06-1646 groot ƒ367-11
c.g. en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
86
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Peters, Gerrijt
Andriessen, Paulus
Henrix, Alberts
Claessen, Jacob
Benier, Evert

DATUM:

11-07-1649

Volmachtgever
Volmachtgever
Volmachtgever
Voogd
Voogd

Echtg. L. Henrix
Echtg. J. Henrix
Overleden
Id.

samenvatting

Comparanten verklaren dat hun overleden voogden, vertegenwoordigd door
hun stiefvader Gerrijt Gerrijts en Peter Berents, hen hebben overhandigd de
erfenis en alle goederen die hen toekomen van hun vader Henrick Alberts,
waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
86
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Gerrit Piters
Langenburch, d. Goswinus v.

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
86v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kaa, Gijsbert Janssen
Jans, Jannigien

DATUM:

28-07-1649

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

31-07-1649

Comparant
Echtgenote

70

Schipper op A’dam

Meulen, Peter Henrix vd
Everts, Henrick

204

205

206

Stiefvader
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart van de stiefvader en de voogd van zijn echtgenote alle
goederen van haar vader Jan Geertsen ontvangen te hebben, waarvoor hij
hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
87
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meijers, Greetien
Meijers, Aeltien
Breda, Rutger van
Willems, Christiaen

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Christiaen Willems om hun
zaken in Helsenor in Denemarken waar te nemen, met name om van Hans
Peters, hun gemachtigde aldaar, inzage te eisen in zijn administratie en
daarbij te handelen zoals comparanten zelf behoren te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
87
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Peters, Goosen
Janssen, Claes
Bornheman, ds Johannes

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan ds Johannes Bornheman om
hun zaken hier waar te nemen en daarbij te handelen zoals comparanten zelf
zouden hebben gedaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
87v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Oosterzee, mr Goert Sijbrants v.

DATUM:

17-08-1649

Volmachtgeefster
Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

71

02-08-1649

20-80-1649

Volmachtgever

Vael, Goosentgen Henrix de

207

208

209

Gevolmachtigde

Echtgenote

samenvatting

Comparant, wiens echtgenote enige erfgename is van Jan Tijlemans van
Duijringen, haar zoon, verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote om aan
Adriaentgen Jans van Sterckenburg, uit Utrecht, over te dragen zes
rentebrieven van een hoofdsom van ƒ200 c.g. op de stad Utrecht met de
verlopen rente over 1648, waar comparanten van afzien ten behoeve van
Adriaentgen van Sterckenburg en verder om de rekening en de administratie
die Jan Henrix de Vael, zijn zwager, heeft gevoerd t.b.v. overledene, af te
sluiten, hem te bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 89
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wijringen, Geesien Henricksz v.
Abrahamsen, Jan
Wijringen, Peter Henricksz van
Eeckelboom, Jan Hermsen

samenvatting

Comparante verklaart van de voogden over haar zoon Henrick Jansz, zoon
van wijlen Jan Jansen, alle goederen die haar zoon nagelaten heeft, te
hebben ontvangen, waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
89
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hansen, Geertien
Jansen, Jan
Morre, Albert Lubberts
Sijdewinder, Arent Henricks

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
89v
Kinderbewijs

DATUM:

Comparante
Echtgenoot
Voogd
Voogd

DATUM:

19-10-1649

Comparante
Echtgenoot
Voogd
Voogd

DATUM:

72

13-10-1649

25-10-1649

210

211

onroerend goed

Huis en erf
Brunnepe

comparanten

Jansen, Geertien
Jochems, Hermen
Jansen, Lambert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Geertruit Albertsz als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot en een bedrag van
ƒ100 c.g. afkomstig van vaders kleren, waarvoor zij een schuldbekentenis
tegen 5 procent heeft afgesloten en belooft haar lezen en schrijven te laten
leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de
voogden tevreden zijn. Zij stelt als onderpand haar huis.

bijzonderheden

Geen

Wed. van Albert Albertsz
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
90v
Verklaring

08-11-1649

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritsz, Gerrit
Dribbels, Jan
Pouwels, Dirck

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

Comparant
Voogd
Voogd

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
90v
Schuldbekentenis

DATUM:

03-01-1650

onroerend goed

Huis
Kampen, Weemesteeg, tussen de Vergadering en de pottenbakkersgang

comparanten

Vrijdagh, Goert Jansen
Beeltsnijder, Wijer

Schuldenaar
Schuldeiser

Amsterdam

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Wijer Beeltsnijder een bedrag van
ƒ400 c.g. tegen 5 procent wegens geleverde waren; hij belooft te betalen op
03-07-1650, waarvoor zijn goederen onderpand zijn en in het bijzonder zijn
huis, bewoond door Hendr. Rabbie Linnenwever, nog bezwaard met ƒ14 c.g.
jaarlijks.
NB. in de kantlijn: op 24-07-1651 heeft comparant de akte vernieuwd.

bijzonderheden

Geen

73

212

213

214

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 91
Kinderbewijs

DATUM:

06-04-1650

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Warnersz, Geesien
Blatt, Jacques Willems
Warnersz, Hermen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Warner, Geesien,
Arent, Geertien en Jan Jacques als vaders erfdeel te hebben gereserveerd
samen een bedrag van ƒ1000 c.g., zoals vastgelegd in het testament en
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij
heeft het vruchtgebruik.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
91v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where bestaande uit twee woningen
Kampen, Nieuwstraat, tussen Claes Claesen en Jan van Steenwijck

comparanten

Woltersen, Gerrit
Berents, Beeltien
Sweertveger, mr Berendt B.

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan mr Berendt Berentsen Sweertveger
een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 5 procent per jaar en stelt als onderpand de
verbeteringen aan zijn huis, dat strekt tot achteraan de hof van jkr van
Voorst.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
92
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wachter, Gerrijt Jansen
Jacobs, Dirckien
Muntz, Conradus

Wed. van Jacques Arents
Voogd
Voogd

DATUM:

04-04-1650

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

Moeder

Stadstimmerman
In het kraambed

09-05-1650

Volmachtgever
Echtgenote
Gevolmachtigde

Veerschipper
Procurator Zwolle

samenvatting

Comparant, namens zijn vrouw, erfgename van Jacob Jacobsen, kleermaker
uit Zwolle en Beertien Lijfferts, verstrekt een volmacht aan Conradus Muntz
om alle goederen te vorderen die tot de nalatenschap behoren en hem
toekomen en daarbij al het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

74

215

216

217

218

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
92v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Toenijs, Greetien
Swanssen, Wouter
Veen, Petrus
Martens, Toenijs

DATUM:

18-05-1650

Comparante
Echtgenoot
Voogd
Voogd

Apotheker
Kuiper - Overleden

samenvatting

Comparante verklaart van haar voogden de goederen van haar vader Toenijs
Kersseboom te hebben ontvangen, waarvoor zij hen bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
92v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrijt, Geerloff
Thomassen, Lubbert

samenvatting

Comparant, mede-erfgenaam van Jan Dircksen, verklaart namens allen van
Lubbert Thomassen te hebben ontvangen een obligatie groot ƒ150 c.g. met
de verlopen rente, waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 93
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Gretien
Rempe, Jan
Wisman, Hermen
Reenen, Berent van

samenvatting

Comparante verklaart van haar vader, Jan van Groningen, de goederen van
haar moeder te hebben ontvangen, waarvoor zij hem bedankt met belofte
van vrijwaring en de voogden van hun taak ontheft.

bijzonderheden

Geen

RAK 92

FOLIO:

DATUM:

22-05-1650

Erfgenaam
Executeur

DATUM:

e.a.

07-07-1650

Comparante
Echtgenoot
Voogd
Voogd

93

DATUM:

75

19-08-1650

219

220

onderwerp

Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Dircks, Gijsbert
Winoltsz, Jan
Kelderman, Evert

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Eerzaam
Eerzaam – uit Ospel

samenvatting

Comparanten, voogden en ooms van Claes Jansen Gronewolt, verstrekken
een volmacht aan Evert Kelderman om zich in Dortmund bij de magistraten
te vervoegen en hen, in der minne of gerechtelijk, te verzoeken de ouderlijke
goederen van de pupil aan de voogden te overhandigen en gevolmachtigde
krijgt ook het recht de voogden van hun taak te ontheffen, alles met macht
van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
94
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrix, Gerrijt
Oldenberch, Jan Berents v.
Bilderbeeck, mr Joan

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogden de goederen van zijn ouders, Henrick
Luijcksen en Henrickien Lubberts, te hebben ontvangen, waarvoor hij hen
bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
94
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Henricksz, Gerrit
Berentsz, Jan
Oldenburch, Jan Berents v.

samenvatting

Comparant heeft een volmacht verstrekt aan zijn gewezen voogden om,
tijdens zijn verblijf in Frankrijk, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken hier
waar te nemen en eventueel zijn goederen te verkopen en verder alles te
doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

76

02-09-1650

03-09-1650

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

221

222

223

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 94v
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Steenberg, Gerrijt Jansen
Sichterman, Wolter

08-10-1650

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Advocaat Meppel

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Wolter Sichterman om voor het
gerecht van het Landschap Drenthe zijn zaken waar te nemen en daarbij al
het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
95
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lenaerts, Gerrit
Philips, Coenraet
Bongaert, Lenart

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Trientien, Jan en
Ceelken Gerrits als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder honderd
daalders, waarbij inbegrepen de opbrengst van moeders kleren en belooft
hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en ten doen wat en goed
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 95v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Geertruit
Cuerbeecke, Albert van der
Jurrisen, Lambert

samenvatting

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

bijzonderheden

Naam overledene is niet vermeld.

DATUM:

17-10-1650

Wdn. van Henrickien Jansz
Voogd
Voogd

DATUM:

77

Vader

09-11-1650

Wed. van …
Voogd
Voogd

Moeder

224

225

226

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
96
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bolten, Geesien
Henricks, Steven
Bolten, Albert

DATUM:

29-11-1650

Comparante
Echtgenoot
Vader

Dijkman

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
96
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sassen, Gerhardus
Franssen, Berent
Franssen, Frans

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Elijsabeth, Maria,
Aertien en Albertus Sante als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder
ƒ74 c.g. op vier obligaties, de een van 35 rijksdaalders op de stad
Schuppingen, de andere van 32 rijksdaalders op zekere Breshorst wonende
bij Schuppingen, de derde van 40 en de vierde van 47 rijksdaalders op naam
van Vincke Jan uit Schuppingen, welke obligatie berusten bij hun oom
Hermannus Smeddings en hun tante Geesien Smeddings in Munster. Hij
belooft hen lezen, schrijven, naaien en wat verder nodig is, te laten leren en
te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
96v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hartsuijcker, Greetien Egbertsz
Willemsz, Frerick
Sweertsen, Dirck
Jansen, Jan

DATUM:

13-12-1650

Wdn. Mechtelt Smeddings
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

21-12-1650

Comparante
Echtgenoot
Voogd
Voogd

Eerzaam
Op de Es

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

78

227

228

229

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 97
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Gerrit
Vincks, Roloff
Henricks, Jan
Willemsz, Floris

DATUM:

03-03-1651

Volmachtgever
Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Wagenmaker

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Jacob Jansz, verstrekken een volmacht aan
Floris Willemsz om, in der minne of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen
en te handelen zoals comparanten zelf gedaan zouden hebben, met macht
van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 97v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Reijnersz, Gerrit
Arentsz, Albert
Engbert, Jan Carsten van ‘t

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
98
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Gerbrandts, Geertien
Glaesdorp, Jan Willems

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar schoonzoon om, in der minne
of gerechtelijk, haar aandeel en rente te innen die zij geërfd heeft van
Lijsebet Duijren uit Alkmaar en daarbij al het nodige te doen, de immobilia
van de boedel te verkopen, dit alles met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

79

24-03-1651

20-05-1651

Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Wed. Jan Janssen
Schoonzoon

230

231

232

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
98v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Frericks, Geertien
Hoochstraeten, H. van
Bloem, Lucas
Berentsen, Willem

DATUM:

04-06-1651

Comparante
Momber
Voogd
Voogd

Secretaris
Oom - kapitein

samenvatting

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

bijzonderheden

Het woord: ouders, is niet vermeld.

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
98v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Buining, Gooswijn
Glauwe, jkr Sijmen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan jkr Sijmen Glauwe om zijn zaken
waar te nemen in Kampen, Kamperveen, Oosterwolde of elders, zowel
binnen als buiten rechten en daarbij te handelen zoals comparant zelf
gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
99
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Geertruit
Holssener, David
Claessen, Henrick

DATUM:

06-06-1651

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

18-06-1651

Wed. van Lubbert ter Stege
Voogd
Voogd

Moeder
Drapenier

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Margrete, Lubbert,
Marrigien en Geertien Lubberts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd
samen ƒ25 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten
leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

80

233

234

235

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
Belofte

99v

DATUM:

02-10-1651

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bullinck, Gerrit
Struick, Arent

samenvatting

Comparant, borg voor Jan Petersz in de Bane, belooft in drie maanden van
heden te betalen aan Arent Struick een bedrag van ƒ134-14 c.g., ondanks het
reeds verkregen verwin en zonder enige vergoeding.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
99v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berents, Gerrijt
Hummel, Toenijs van
Mentinck, Joost

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Toenijs van Hummel en Joost
Mentinck een bedrag van ƒ200 c.g., dat hij belooft met Kerstmis a.s. te
betalen, met de rente, aan Daniel Berents Cremer uit Deventer, waarvoor hij
als onderpand stelt zijn roerende en onroerende goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
100
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wijnants, Geertien
Wijnants, Claes
Cornelijssen, Guert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Wijnant Henrix als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ700 c.g. en het beste
weefgetouw met toebehoren en belooft hem lezen, schrijven en een
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd is,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Borg
Schuldeiser

DATUM:

23-10-1651

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

03-11-1651

Wed. van Henrick Cornelijs
Voogd
Voogd

81

Moeder

236

237

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
100v
Kinderbewijs

DATUM:

29-01-1652

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arents, Gesien
Breda, R. van
Greve, Jurrien
Henrix, Willem

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Arent en Annigien
Jans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een pond groot en
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 100v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Everts, Geertien
Breda, Rutger van
Wachter, Gerrijt
Meijboom, Henrick Evertsen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Evert en Jan
Jacobssen Wachter als vaders erfdeel te hebben gereserveerd eerstens de
opbrengst van vaders kleren, verder ieder ƒ50 c.g. en belooft hen lezen,
schrijven en een ambacht te laten leren en te doen wat een goede moeder
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Deel akte staat op folio 102; naam overledene is niet vermeld.

Wed. van Jan Wolters
Momber
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

29-01-1652

Wed. van …
Momber
Voogd
Voogd

Akte op folio 101 mist begin (schuldbekentenis aan dames van Twickeloo).
238

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
102
Kinderbewijs

DATUM:

30-01-1652

onroerend goed

Huis en hof
Brunnepe

comparanten

Jansz, Gerrichien
Arentsz, Geert
Claesen, Rutger

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochters Janneken en Beertien
Evertsz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ200 c.g. en een
bed met toebehoren, te versterven van het ene kind op het andere en belooft
hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en wat verder passend is en te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij
heeft het vruchtgebruik, waarvoor zij als onderpand stelt haar huis,

Wed. van Evert Goertsz
Voogd
Voogd

82

Moeder

bezwaard jaarlijks met drie heren ponden.

239

240

241

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
103
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tiel, Gerrit van
Langenburch, d. Gooswinus v.

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Gooswinus van Langenburch om, in
der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen, in het bijzonder die
tegen Lambert Herms Brouwer en daarbij al het nodige te doen, met macht
van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
103v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meijer, Gijsbert Herms
Hoff, Johan
Steenbergen, Rodolph van
Benthem, Everwijn van

DATUM:

04-03-1652

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

18-03-1652

Volmachtgever
Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Burgemeester
Ontvanger
IUDr

samenvatting

Comparanten, voogden over Mechtelda Wegewaerts, dochter van Liliaen
Wegewaerts, verstrekken een volmacht aan Everwijn van Benthem om, in
der minne of gerechtelijk, de uitstaande schulden te innen binnen en buiten
deze jurisdictie en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
104
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Gerrit
Jans, Jochem

samenvatting

Comparant verklaart van Jochem Jans het legaat van linnen en wol te
hebben ontvangen dat Mechtelt Gerritsz hem per testament dd 21-01-1652
heeft toegekend, waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring.

DATUM:

29-03-1652

Comparant

83

242

243

244

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 104
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dirricks, Geertien
Jansen, Engbert
Sluijter, Jan
Hendricksen, Rutger

DATUM:

28-04-1652

Comparante
Echtgenoot
Voogd
Voogd

Overleden

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 104v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrix, Geesien
Janssen, Ulrich
Claessen, Peter

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Greetien Jans 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. Zij heeft
het vruchtgebruik, waarvoor zij als onderpand stelt de goederen die zij van
haar moeder Hendrickien Jans, zal erven.
NB. in de kantlijn: op 14-01-1661 meldt Greetien alles te hebben ontvangen,
waarvoor zij bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
105
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Linde, Goossen van der
Linde, Henrick van der
Lamberts, Dirck

DATUM:

03-05-1652

Wed. van Jan Hoff
Voogd
Voogd

DATUM:

84

Moeder

18-05-1652

Wdn. van …
Voogd
Voogd

Vader
Eerzaam

245

246

247

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Stijntien van der Linde
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ3000 c.g.
verder de kleren, kleinodien etc, een bed met toebehoren en een uitzet en
belooft haar lezen, schrijven, naaien en wat verder passend is te laten leren
en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Naam overledene is niet vermeld.

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 105v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Burgwal, naast Janneken van Wilsem

comparanten

Berentsz, Gretien
Saabe, Reijer
Hermsz, Toenis

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aeltien, Peter en
Berentien Jans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ700 c.g.
en nog ƒ50 c.g. uit de spaarpot van de kinderen, belegd als obligatie op de
weduwe van Evert Soteman, verder ieder kind een zilveren lepel; zij belooft
hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te handelen zoals een
goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft
het vruchtgebruik, waarvoor zij haar huis als onderpand stelt.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
106
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stoeckman, Hubert
Moren, Henrick Abrahams

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn neef Henrick Abrahams Moren
om zich te vervoegen bij de bewindhebbers der Oostindische Compagnie in
Amsterdam en van hen het geld te vorderen dat comparants zoon Jan
Hubertsen, die naar Oost-Indië is gevaren, gestuurd heeft en bij hen berust
en verder al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
106v
Verklaring

DATUM:

11-06-1652

Wed. van Jan Petersz Cuijper
Voogd
Voogd

DATUM:

85

12-02-1648

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Moeder

24-04-1648

Poortsluiter Kampen
Neef - Amsterdam

248

249

250

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Egberts, Henrickien
Breda, Johan van
Wilsem, Frans van

samenvatting

Comparante, dochter van Egbert Jansen, verklaart van haar voogd de
goederen van haar ouders te hebben ontvangen, waarvoor zij hem bedankt
met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 106v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lucasz, Henrickien
Jansen, Henrick
Lucasen, Hermen
Albertsz, Egbert
Brandenburch, Gerrit Gerritsz

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
107
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pouwelsz, Hermen
Blome, Willem Hermsen
Blome, Lucas Jansz

Comparante
Momber
Voogd

DATUM:

19-05-1648

Comparante
Echtgenoot
Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

30-05-1648

Comparant
Voogd
Voogd

Wed. Jenneken Herms

samenvatting

Comparant, mede caverende voor zijn zusters Greetken en Anneken
Pouwels, verklaart van de weduwe van hun voogd alle goederen te hebben
ontvangen van hun moeder, waarvoor zij haar en de andere voogd bedanken
met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92

FOLIO:

107v

DATUM:

86

02-06-1648

251

252

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Hille
Egberts, Sijmen
Suicker, Han
Backer, Gerrit Gerritsz

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Gerrit Jansen
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ100 c.g. en belooft hen
lezen, schrijven en, indien haar situatie dat toelaat, een studie te laten doen
en verder te handelen zoals een goede moeder betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
107v
Verklaring

onroerend goed

Huis
Kampen, Nieuwstraat, tussen Claes Slachter en Steven de Lesperre

comparanten

Andriessen, Hendrick
Berentsen, Peter
Coopsen, Jan

Wed. van Jan Gerritsz
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

00-06-1648

Comparant
Voogd
Voogd

Eerzaam

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogden de erfenis en goederen van zijn
moeder te hebben ontvangen, waarvoor hij hen bedankt met belofte van
vrijwaring; dit geldt ook voor de ƒ15 g.g. die zijn voogd Peter Berentsen op
zijn huis heeft opgenomen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 108
Kinderbewijs

onroerend goed

Enige kampen land
Oosterwolde

comparanten

Jans, Hendrickien
Baert, Albart Franssen
Jaspersen, Hendrick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jacob, Evert, Jan en
Gesien Albarts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag
van ƒ2400 c.g., een koperen pot, de dochter een bed met toebehoren en de
zoons het bedrag van een bed en belooft hen lezen, schrijven en een
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd is,
waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik en stelt haar
land in Oosterwolde als onderpand.

DATUM:

03-02-1648

Wed. van Albart Jacobsens
Voogd
Voogd

87

Moeder

253

254

255

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
108v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Hendrick
Janssen, Lambert
Roeloffsen, Hendrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Aetien, Hendrick
en Trientien Hendrix als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ15
c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goede vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
108v
Transport van gelden

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Boij, Henrick
Berge, Frans van den
Oostendurp, Jan

DATUM:

11-10-1648

Wdn. van Annigien Henrix
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader
Kistenmaker

18-10-1648

Comparant
Schuldeiser
Gevolmachtigde

Zwager

samenvatting

Comparant verklaart aan de gevolmachtigde van zijn schuldeiser een bedrag
van ƒ1600 c.g. te hebben overgedragen wegens geleverde en nog te leveren
steenkalk.
NB. in de kantlijn: op 13-04-1649 meldt de gevolmachtigde van schuldeiser
van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 109
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rijcksen, Henrick
Rijcksen, Jacob

samenvatting

Comparant heeft een volmacht verstrekt aan zijn broer Jacob om, in der
minne of gerechtelijk, zijn uitstaande schulden te ontvangen in Zwartsluis en
daarbij alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie.

DATUM:

03-11-1648

Volmachtgever
Gevolmachtigde

88

Eerzaam
Broer – eerzaam

256

257

258

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
109v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Graecht, Henrick van der
Veen, Johannes

DATUM:

11-11-1648

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Mede namens zijn moeder, jfr Hillegont Henricks, weduwe Elbert Petersz,
heeft comparant een volmacht verstrekt aan Johannes Veen om, in der
minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen, vooral die tegen Cornelis
Petersz en daarbij al het noodzakelijke te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
110
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dijckhuisen, Hermen van
??, d. Joannes

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Joannes ?? om, in der minne of
gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen tegen de Schokker Peter Gerritsz
heeft en daarbij het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Naam gevolmachtigde ontbreekt.

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
110
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Hendrick
Bornheman, Johannes

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Bornheman om, in der
minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen tegen Engbert Jacobsen
voor het stads- of landgerecht.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

14-11-1648

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

29-03-1649

Volmachtgever
Gevolmachtigde

89

259

260

261

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
110
Verklaring

DATUM:

28-03-1649

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat, hoek Karpersteeg

comparanten

Jansen, Hartgert
Aelts, Mettien
Heijde, Clamer Hompers ter
Jans, Merrigien

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij heden betaald hebben aan Clamer Hompers
ter Heijde en echtgenote de jaarlijkse rente van hun huis ad ƒ30 g.g. en dat
verder overeen gekomen is dat de aflossing een half jaar van tevoren zal
worden aangekondigd.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
110v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Geerstraat van der Aa, tussen R. Janssen en Herman J. Coster

comparanten

Wilsum, Hendrick van
Wendelts, Trijntien
Sasse, Gijsbert
Wolffs, Meijngien

Schuldenaar
Echtgenote
Schuldeiser
Echtgenote

DATUM:

20-06-1649

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar - Landmeter

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gijsbert Sasse en echtgenote
een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar, waarvoor zij als
onderpand stellen hun woonhuis, als bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
111
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dijlerdt, Henrick
Bitters, Marrigien

DATUM:

26-06-1649

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Echtgenote

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote om, in der minne of
gerechtelijk, voor het gerecht van de stad Halteren de erfgoederen op te
eisen die hem toekomen van zijn ouders en daar te handelen zoals hij zelf
zou hebben gedaan.

bijzonderheden

Geen

90

262

263

264

265

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
111v
Volmacht

DATUM:

16-07-1649

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Goeman, Hermen
Borneman, d. Johannes

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te geven aan Johannes Borneman om, in
der minne of gerechtelijk, al zijn zaken waar te nemen en daarbij het nodige
te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
111v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Broeckhuijsen, Henricus van
Hoberinck, Hilligien
Brouwerius, Johannes
Guerts, Francke

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

03-08-1649

Comparant
Echtgenote
Voogd
Voogd

Predikant te Engelen
IUDr

samenvatting

Comparant verklaart van de voogden over zijn vrouw de goederen te hebben
ontvangen van haar moeder, waarvoor hij hen bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
112
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Broeckhuijsen, Henricus van
Hoberinck, Hilligien
Brouwerius, Johannes

DATUM:

03-08-1649

Volmachtgever
Echtgenote
Gevolmachtigde

Predikant
IUDr - burgem.

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Brouwerius om, in der
minne of gerechtelijk, in Overijssel en Gelderland alle renten, pachten en
uitstaande schulden te ontvangen en daarbij al het nodige te doen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92

FOLIO:

112

DATUM:

91

10-09-1649

266

267

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Badenburch, Henrick van
Reenen, Christiaen H. van
Sleisien, Christoffer van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Catarina en Peter
Henricks als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een half pond
groot en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te
doen wat van een goede vader wordt verwacht, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
112v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hansen, Henrickien
Hansen, Salmon
Claesen, Franck

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geertien en Goosen
Henricks als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ25 c.g., te
versterven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen, schrijven en
een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
113
Volmacht

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Broederweg

comparanten

Duits, Hans
Henricksen, Anneken
Bongaert, Lenart

Wdn. van Maria Henricks
Voogd
Voogd

DATUM:

22-09-1649

Wed. van Henrick Egbertsz
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

Moeder

25-10-1649

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Echtpaar
Drapenier

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Lenart Bongaert om, in der
minne of gerechtelijk, de huur te vorderen van comparants huis over een
periode van drie jaar wegens zijn vertrek naar Duitsland en het daarna zo
goed mogelijk weer te verhuren en verder al het nodige te doen, met macht
van substitutie.

bijzonderheden

Geen

92

268

269

270

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
113v
Kinderbewijs

DATUM:

29-11-1649

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wolters, Hilligien
Poortenaer, Dirck
Woltersen, Dirck

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Willem, Egbert ,
Lubbert en Claes Thomassen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ20
c.g., waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 114
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Henrick
Pipardt, Clara
Luijcksen, Jan
Alberts, Geesien

Wed. van Thomas Cornelijsen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

01-12-1649

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren ƒ10 g.g. betaald te hebben aan Jan Luijcksen en
diens echtgenote wegens jaarlijkse rente van een kapitaal van ƒ200 g.g. met
het beding dat de aflossing een vierendeel jaars van tevoren zal worden
aangemeld.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 114v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, tegen de Buitentoren

comparanten

Feesman, Henrick Willemsz
Janssen, Rijck
Winoltsz, Aeltien

DATUM:

19-12-1649

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Rijck Janssen en diens echtgenote
een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar, waarvoor hij zijn huis als
onderpand stelt.
NB. in de kantlijn: op 04-04-1651 meldt schuldeiser te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

93

271

272

273

274

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
115
Verklaring

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Hendrick
Wijringen, Peter Henrix van
Jansen, Florijs

25-01-1650

Comparant
Voogd
Voogd

Eerzaam

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
115
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Andriesen, Henrick
Aertssen, Egbert

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Egbert Aertssen om zijn zaken voor
het gerecht van Oldebroek waar te nemen en daarbij te handelen zoals
comparant zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
115v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hendrix, Hidde
Jacobsen, Thijmen
Reijners, Christiaen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd zes daalders en belooft haar lezen, schrijven en een
handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
115v
Kinderbewijs

DATUM:

20-02-1650

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

24-02-1650

Wdn. van Greete Peters
Voogd
Voogd

DATUM:

94

27-02-1650

Vader

275

276

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Helena
Warnersz, Jan
Henricksz, Toenis

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Louis en Mattheus 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 verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
116
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Olgers, Hermen
Berents, mr Warner
Goerts, mr Reijner

Wed. van Olivier Geram
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

29-03-1650

Comparant
Voogd
Voogd

Smid
Chirurgijn

samenvatting

Comparant verklaart van de voogden over zijn vrouw, Gerrigien Jans, de
nalatenschap van haar ouders, Jan ten Toorn en Gerbrecht Wijcherts, te
hebben ontvangen, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
116
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Olgers, Hermen
Toorn, Jan ten
Jordaen, Lambert Herm.

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Gerbrechien Herms als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1000 c.g. uit de
gemene boedel en ƒ204 c.g. als opbrengst van moeders kleren en belooft
haar lezen, schrijven, naaien en wat verder van pas komt, te laten leren en te
doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden
zijn. Hij heeft het vruchtgebruik.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

95

23-04-1650

Wdn. van Gerrigien Jans
Voogd
Voogd

Vader
Smid

277

278

279

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
116v
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Henrick
Hondt, Maijken Vincents de
Hondt, Pieter Vincents de

20-05-1650

Volmachtgever
Echtgenote
Gevolmachtigde

Zwager

samenvatting

Comparant, caverende voor zijn echtgenote, dochter van Vincent de Hondt jr
en haar broer Lambert Vincents de Hondt uit Haarlem, verstrekt een
volmacht aan zijn zwager Pieter om, in der minne of gerechtelijk, in Haarlem
de goederen te vorderen van Vincent de Hondt, als baljuw van Rumbeeck
nagelaten en daarbij te handelen zoals comparant zelf gedaan zou hebben,
met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
117
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Henrick
Borneman, d. Joannes

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Joannes Borneman om, in der minne
of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor het gerecht tegen Claes
Steunberch, secretaris van Wilsem en daarbij te handelen in de geest van
comparant, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
117v
Volmacht

onroerend goed

Landgoed toe Berckman, genaamd het Rode Huis
Kerspel van Zwolle, in het Zuiderveld

comparanten

Wolffs, Henrick de
Henricks, Jan

DATUM:

12-06-1650

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

van Wanneperveen

12-06-1650

Volmachtgever
Gevolmachtigde

1

)

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Jan Henricks om namens hem in
Deventer van de burgemeester als zaakgelastigde van de heer Prabst van
Deventer gedaan te krijgen dat het goed toe Berckman, dat hij van zijn vader
geërfd heeft anno 1648, een gewezen katerstede, afgesplitst van het erf
Millekes, afkomstig van de Wolffs, leenroerig onder de proostdij van
Deventer, onder zijn kinderen mag verdelen; hij zal handelen zoals zijn
opdrachtgever wil, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

) rentmeester van de kerkelijke goederen dezer stad

96

280

281

282

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 118v
Volmacht

DATUM:

16-06-1650

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Hermen
Bornheman, Johannes

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Bornheman om zijn zaken
hier en elders waar te nemen en daarbij al het noodzakelijke te doen, zoals
comparant zelf ook gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
118v
Volmacht

onroerend goed

Volmacht

comparanten

Bodde, Henric Peterssen
Bodde, Jacob Dirxen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Jacob Dirxen Bodde om zich in
Oldemarkt te melden en daar, in der minne of gerechtelijk, te vorderen van
de erven van Jennigien Jacobs, gewezen huisvrouw van Dirck Peters Bodde
het bedrag van ƒ40 c.g. waarvoor comparant borg heeft gestaan en daarbij
verder al het nodige te doen, zoals comparant zelf gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
119
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nijenburg, Henrick Henrix van
Sijmonts, Aucke

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

08-07-1650

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

16-09-1650

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Joure

samenvatting

Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Aucke Sijmonts om van Berent
Henrix, verver op het veen, in der minne of gerechtelijk, ƒ35 c.g. te vorderen
met de verlopen rente, die deze hem schuldig is volgens een obligatie en de
teruggave van alle kosten van de door comparant gemaakte reizen en verder
alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

97

283

284

285

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
119v
Kinderbewijs

DATUM:

02-10-1650

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Haessien
Janssen, Gerrijt
Janssen, mr Lambert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrickien en Jan
Abels als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ200 c.g. en belooft hen
goed te verzorgen en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
120
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Hendrick
Jans, Huibert
Jans, Hermen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Hendricksen als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 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

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
120
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrijtsen, Hermen
Claes, Bettien
Cornelijs, Claes
Janssen, Egbert

Wed. van Abel Koeckebacker
Voogd
Voogd

DATUM:

13-11-1650

Wdn. van Greete Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

Vader

14-12-1650

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Echtpaar

Chirurgijn

samenvatting

Comparanten, grootouders van Jacob Claesen, zoon van Claes Hermensen,
overleden in Amsterdam en Borgien Jans, verstrekken een volmacht aan
Claes Cornelijs en Egbert Jans en Greetien, Geertien en Jennigien Claes,
hun zwager, neef en schoonzusters, om namens hen toezicht te houden op
Borgien Jans en Jacob Claesen, op het kinderbewijs en de weeskamer en
verder te doen wat zij behoren te doen.

bijzonderheden

Geen

98

286

287

288

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
120v
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Uuijterwijck, jkr Henrick van
Stuirman, Hendrick Crachtsen

14-12-1650

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUL

samenvatting

Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Hendrick Crachtsen Stuirman
om voor het gerecht van Zwolle te verschijnen en de eisen aan te horen van
jkr Roibert van Ittersum en jfr Anna Margreta van Ittersum, erfgenamen van
jfr Anna van Asschenberch, tegen comparants opdrachtgever en daarbij het
nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
121
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis en hof
Brunnepe, tussen Dirck Roelants en Jan Bartels

comparanten

Lubbers, Hermtien
Breda, Rutger van
Claesen, Bartolt
Martens, Arent

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrick en Nelligien
Oloffsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ100 c.g. en twee
pakken goede kleren op hun achttiende jaar en belooft de zoon lezen en
schrijven te laten leren en de dochter naaien en wat verder van pas komt en
te doen als een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden
tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik, waarvoor zij als onderpand stelt
haar huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
121v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Raamsteeg, tussen de Vergadering en het Armenhuis

comparanten

Deteler, Henrick
Schuppinge, Henrick van
Abbinck, Wijnolt

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Taets, Anna, Bauke en
Deteler Henrix als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g.,
waarvoor zijn huis onderpand is. Hij belooft hen een ambacht te laten leren
en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

DATUM:

18-12-1650

Wed. van Oloff Martens
Momber
Voogd
Voogd

DATUM:

99

Vader

18-01-1651

Wdn. van Trijntien Wijntges
Voogd
Voogd

Vader

289

290

291

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
121v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobsen, Jan
Berents, Jan
Olikoeck, Hermen Hendr.

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jacob en Mettien Jans
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 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

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
122
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rensen, Hartgen
Borneman, d. Johannes

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Borneman om zijn zaken
waar te nemen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
122
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berentsz, Hermen
Nijenburch, Dirck Ger. vd
Reenen, Berend van

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogden de goederen van zijn moeder te
hebben ontvangen, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

Wdn. Jannigien Goisens
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader
Lakenmeester

22-02-1651

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

100

02-01-1651

28-02-1651

Comparant
Voogd
Voogd

292

293

294

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
122v
Verklaring

DATUM:

14-04-1651

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Voorne, Henrick
Spiering, Henrick Gerrijts
Mensinck, Henrick

samenvatting

Burgemeester Voorne, als provisor van Arent Joosten Dijckman en
comparant, als kerkmeester, verklaren van Henrick Mensinck ontvangen te
hebben voor het gasthuis de jaarlijkse tien heren ponden van zijn huis in
Zwolle, waarvan de originele rentebrief niet is te vinden, waarvoor zij hem
bedanken en beloven hem de brief ter hand te stellen zodra deze gevonden
is.

bijzonderheden

1

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 123
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schuppinge, Henrick Henrix van
Bongardt, Leonardt

samenvatting

Comparanten, voogden over de kinderen van wijlen Lubbe Hans en Nicolaes
Vogelpoot, verklaren van Clamar Homphorst ter Heijde een bedrag van
ƒ1350 c.g. ontvangen te hebben voor hun pupillen wegens het overlijden van
hun grootmoeder Merrigien Jans, in leven echtgenote van Calmar
Homphorst ter Heijde en nog ƒ80 c.g. voor haar kleren en van hun tante
Anna Catrina, waarvoor zij Clamar bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
123
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lubberts, Hendrick
Benthem, Everwijn van

Comparant
Comparant
Schuldenaar

Burgemeester
1
Kerkmeester )
Eerzaam

) van het Geertruiden Gasthuis

DATUM:

DATUM:

10-05-1651

Comparant
Comparant

08-05-1651

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Everwijn van Benthem om, zowel
binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen voor het stads- of
landgerecht.

bijzonderheden

Geen

101

295

296

297

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
123v
Transport van gelden

DATUM:

onroerend goed

Huis – adres niet vermeld

comparanten

Claessen, Hendrick
Berents, Annigien
Berents, Cornelijs
Jans, Evertien

20-05-1651

Tussenpersoon
Echtgenote
Schuldeiser
Echtgenote

Pompenmaker
Eerzaam

samenvatting

Comparanten verklaren gecedeerd te hebben aan Cornelijs Berents en diens
echtgenote een bedrag van ƒ300 c.g. dat deze nog tegoed hadden van Drees
Dreesen Smit en Greetien Melchiers i.v.m. de aankoop van het huis van Jan
Berents Carel en Greete Claes dd 22-10-1650, volgens de koopcedule met
alle rechten van dien.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
123v
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Middachten, Hans
Laerman, Henrick

DATUM:

28-05-1651

Volmachtgever
Gevolmachtigde

‘s-Gravenhage

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Laerman om zijn zaken in
Den Haag waar te nemen, in het bijzonder om van Cornelius van Tijnen de
resterende kooppenningen van een huis te vorderen, in der minne of
gerechtelijk en te handelen zoals comparant zelf gedaan zou hebben, indien
aanwezig.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
124
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rijswijck, jkr Henrick
Rijswijck, jkr Walraeven
Veen, Johan

DATUM:

29-03-1651

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Johan Veen om, in een kwestie
van belediging door vrouw van der Horst tegen comparanten voor het
scholtengericht op te treden, vast te houden aan de feiten en verder te
handelen zoals comparanten zelf gedaan zouden hebben.

bijzonderheden

Geen

102

298

299

300

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
124v
Volmacht

DATUM:

07-06-1651

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schuppinge, Henrick van
Bornheman, d. Johannes

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Bornheman om zijn zaken
waar te nemen, in het bijzonder die tegen Dirck Stevents wegens de koop
van een huis en daarbij al het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
125
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd de Hulck
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Nijenburch, Hendrick H. vd
Berentsen, Cornelis
Nijburch, Arent van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Annigien, Hendrick,
Tanneke en Itien Hendrix als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder
honderd rijksdaalders, hun moeders hoiken, zilveren onderriem en
bijhangsel, twee gouden ringen, door de voogden verkocht t.b.v. de kinderen
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. Bij
eventueel overlijden van een der kinderen, zal de helft van het geld op de
vader en de helft op de andere kinderen vererven; als onderpand stelt hij zijn
huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
125v
Volmacht

onroerend goed

Een perceeltje land
Wilsum

comparanten

Carstiaensen, Hendrick
Herms, Evertien
Vriese, Jan Dircksen

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

17-06-1651

Wdn. Jacomientien Berents
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

01-06-1651

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Echtpaar
Eerzaam

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Jan Dircksen Vriese om aan Jan
Carstiaensen en Trijne Frerix een perceeltje land over te dragen met alle
daarbij behorende rechten en daarbij alle formaliteiten te vervullen.

bijzonderheden

Geen

103

301

302

303

304

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
125v
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wijcherts, Henrick - sr
Kiers, Jan Jansen
Stuirman, Henrick Crachtsen

04-10-1651

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUL

samenvatting

Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Henrick Crachtsen
Stuirman om, zowel binnen als buiten rechten, hun zaken waar te nemen,
met name die tegen Hartger Janssen en daarbij alles te doen wat
noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 126
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ittersum, jkr Herman van
Telvorden, Thijman

DATUM:

17-10-1651

Comparant
Comparant

Secretaris Hasselt

samenvatting

Comparanten, voogden over Barbara Otten, hebben aan Hermannus
Bollingius, echtgenoot van Barbara Otten, de brieven en obligaties van de
beleggingen overhandigd, waarvoor deze hen bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 126v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bollingius, d. Hermannus
Telvorden, Thijman

samenvatting

Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Thijman Telvorden om de
uitstaande gelden van zijn echtgenote te innen, waarvoor hij de kosten zal
vergoeden.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 126v
Verklaring

DATUM:

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

104

17-10-1651

31-10-1651

Echtg. B. Otten
IUDr

305

306

307

onroerend goed

Huis
Kampen, Geerstraat van der Aa

comparanten

Spierlinck, Gerritsen
Schuppinge, Hendrick van

samenvatting

Comparant verklaart dat Hendrick van Schuppinge zijn jaarlijkse rente ad ƒ1
g.g. van een kapitaal van ƒ32 c.g. heeft betaald, afkomstig van zijn huis,
waarvoor comparant hem bedankt. De rentebrief is onvindbaar en zal
schuldenaar ter hand worden gesteld zodra hij tevoorschijn komt.

bijzonderheden

1

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 127
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Laurens, Hartger
Jordaen, mr Lambert J.
Onderkerck, Peter J. van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Grietien Laurens als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g., de lijfstoebehoren en bij
haar huwelijk een bed met toebehoren en belooft haar lezen, schrijven en
wat verder van pas komt, te laten leren en te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
127v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Metelen, Henrick van
Janssen, Michiele

Comparant
Schuldenaar

1

Kerkmeester )

) van St. Geertruiden en Catharina Gasthuis

DATUM:

01-11-1651

Wdn. van Elisabeth Gerrijts
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

05-11-1651

Schuldenaar
Schuldeiseres

Echtgenote

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn echtgenote een bedrag van ƒ80
c.g. …

bijzonderheden

Niet af.

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
127v
Verklaring

DATUM:

105

06-11-1651

308

309

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roust, Hendrick Rotgersen
Berents, Aeltien
Hendrix, Anna

Comparant
Comparante
Erfgename

Echtpaar
Wed. Th. Rutgersen

samenvatting

Comparanten verklaren van de weduwe van Thoenijs Rutgersen de erfenis
en goederen te hebben ontvangen die hen toekomen, waarvoor zij haar
bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
127v
Schenking

onroerend goed

Huis
Kampen, Hofstraat

comparanten

Hartgersen, Thijs
Jans, Anna

samenvatting

Comparant schenkt aan Anna Jans, dochter van Jan Claessen en Anna
Frericks, de ƒ50 g.g. die hij nog tegoed heeft van het huis bewoond door
Evert Abeltsen met de jaarlijks te innen rente en verder al zijn traktementen,
verdiensten en goederen, indien hij niet terugkomt.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
128
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Osnabrugge, Henrick D. v.
Janssen, mr Joost
Hartgersen, Jan

DATUM:

07-11-1651

Comparant
Begunstigde

DATUM:

07-11-1651

Wdn. van Grete Berents
Voogd
Voogd

Kaartenmaker

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Berent, Geertruidt en
Lijsabet Henrix als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ60 c.g.
en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. in de kantlijn: op 04-05-1658 meldt de vader van de voogden ƒ20 c.g. te
hebben ontvangen wegens het overlijden van zijn dochter Geertruidt en is
met hen overeengekomen dat de rente van het resterende geld ten goede
komt aan de kinderen.

bijzonderheden

Geen

106

310

311

312

313

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
128v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Andrisen, Henrick
Benthem, Everwijn

DATUM:

12-11-1651

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
128v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cornelijs, Henrick
Aertsen, Henrick
Benthem, Everwijn van

DATUM:

17-11-1651

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Everwijn van Benthem om hun
zaken hier voor het stads- en landgericht waar te nemen en daar te handelen
zoals comparanten zelf gedaan zouden hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
129
Schuldbekentenis

onroerend goed

Kaag

comparanten

Wouters, Henrick
Willems, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Willems een bedrag van
honderd daalders voor betaling van zijn kaag; hij belooft dit te betalen in mei
1652 met de verschuldigde rente, indien hij dan in gebreke blijft, betaalt hij 6
procent rente en stelt zijn kaag als onderpand.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
129v
Kinderbewijs

DATUM:

25-11-1651

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

107

20-12-1651

Kaagschipper

314

315

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksen, Heiltien
Backer, Egbert Jochemsz
Dartelen, Jan van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Marrichien en Berent
Dircksz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ50 c.g. en belooft
hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
130
Volmacht

onroerend goed

Huis en erf
Kuinre

comparanten

Vreese, Henrick
Frericks, Frerick
Jacobsz, Jan

samenvatting

Comparanten, voogden over de kinderen van mr Dirck Henricksz en
Toenisken Albertsz, verstrekken een volmacht aan Jan Jacobsz om namens
hen voor de hoogste prijs te verkopen hun aandeel in een huis en erf en
daarbij alle noodzakelijke handelingen te verrichten, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
130
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Voirne, Henrick
Voirne, Gerrit

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zoon Gerrit om, als erfgenaam
van jfr Bette Geertruidt van Heuckelum, dochter van wijlen zijn dochter jfr
Bartha Voirens en burgemeester Joan van Heuckelum, overleden in
Harderwijk, om zich aldaar te vervoegen in het sterfhuis, daarvoor borg te
staan en alle noodzakelijke regelingen te treffen, zoals comparant zelf
gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

Wed. van Dirck Claesen
Voogd
Voogd

DATUM:

27-12-1651

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Eerzaam

20-01-1652

Volmachtgever
Gevolmachtigde

108

Moeder

Raadslid
Zoon

316

317

318

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
131
Volmacht

DATUM:

21-01-1652

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coop, Henrick Wilkes
Willems, Egbertien
Langenburg, Gooswinus v.

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Gooswinus van Langenburg om, in
der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen tegen Jacob Herms
Moes en Albert Sweertsen en daarbij al het nodige te doen, zoals hij zelf
gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
131v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrijts, Hermen
Mulder, Hendrick
Mulder, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lijsabeth, Jan, Berent
en Gerrijt Herms als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een halve
rijksdaalder en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren
en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
131v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, bij de Cellebroederspoort

comparanten

Lubbertsz, Hermen
Nijenhoff, Gerrit Woltersz

Volmachtgever
Echtgenote
Gevolmachtigde

DATUM:

19-02-1652

Wdn. van Marrigien Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

Hertrouwd
Wed. J. v. Campen

Vader

01-03-1652

Schuldenaar
Schuldeiser

Eerzaam

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrit Woltersz Nijenhoff een
bedrag van ƒ125 c.g., waarvoor hij de verbeteringen aan zijn huis als
onderpand stelt en al zijn goederen.

bijzonderheden

Geen

109

319

320

321

322

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
132
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lubberts, Hermen
Worst, Willem Jacobsen
Backer, Goosen Hermssen

02-03-1652

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

Burgemeester

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Burgemeester Worst en Goosen
Hermssen Backer een bedrag van ƒ200 c.g. wegens gevilde lakenstof, dat hij
belooft binnen drie maanden te betalen, waarvoor zijn persoon en goederen
onderpand zijn, als bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
132v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lubbertsz, Hermen
Witheil, Jan
Waelens, Christiaen

DATUM:

13-03-1652

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

Koopman A’dam
Idem

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Witheil een bedrag van ƒ809-12
c.g. en aan Christiaen Waelens ƒ521-8 c.g. wegens ontvangen wol; hij
belooft dit te betalen en stelt als onderpand zijn persoon en goederen, als bij
verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
132v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobsz, Henrick
Langenburch, d. Goswinus v.

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Goswinus van Langenburch om, in
der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen, met name die tegen
Berent Berentsz en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92

FOLIO:

DATUM:

133

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

110

25-03-1652

01-05-1652

323

324

onderwerp

Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Hermen
Wechhuijs, Jan
Havercamp, Gerrit
Wechhuijs, Toenis

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 133v
Volmacht

onroerend goed

Huis en erf
Nuijs, op de Markt, bij het kerkhof

comparanten

Floren, Henrick
Jegers, Maria
Lucas, Matthijs

Comparant
Vader
Voogd
Voogd

DATUM:

08-05-1652

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Nuijs
Idem

samenvatting

Comparant, caverende voor zijn lamme echtgenote, verstrekt een volmacht
aan Maria Jegers en Matthijs Lucas om een huis in Nuijs te verkopen, van de
koopsom 28½ rijksdaalder te ontvangen die aan Maria Jegers betaald
moeten worden; de rest van de koopsom moet betaald worden als
comparant of zijn erfgenamen naar Nuijs komt.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
133v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermsz, Henrickien
Henricksz, Jan

samenvatting

Comparante, caverende voor haar zieke echtgenoot, verklaart schuldig te
zijn aan Jan Henricksz ƒ38 g.g., waarvan Lubbert de Bessenbinder ƒ12 c.g.
heeft ontvangen en belooft het restant binnen veertien dagen, hooguit een
maand, van heden te betalen, waarvoor zij als onderpand stelt haar twee
paarden, een ruin en een merrie, haar huisraad en goederen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

08-05-1652

Schuldenares
Schuldeiser

111

325

326

327

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
134
Kinderbewijs

DATUM:

26-05-1652

onroerend goed

1. Diverse gresen op de Sijsen, bij de Gelderse Sluis
2. Diverse percelen land in Oosterwolde

comparanten

Henricksz, Hilleken
Henricksen, Jan
Brouwer, Henrick Toenis

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Marrigen Drees,
Gretien, Henrickien, Jan, Gerrit en Jacob Floris als vaders erfdeel te hebben
gereserveerd de helft van diverse vaste goederen, waarvan zij de andere
helft bezit, verder ƒ700 c.g. samen; zij belooft hen lezen, schrijven en een
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee
de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik.

bijzonderheden

Voor het onroerend goed, zie de akte.

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 135
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Petersen, Hans
Dirrix, Juttien
Gerbrantsen, Michiel
Lamberts, Willigien

Wed. van Floris Woltersen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

27-06-1652

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar – van Zwolle
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Michiel Gerbrantsen en diens
echtgenote een bedrag van ƒ300 c.g. wegens geleverde waar en beloven dit
te betalen heden over een jaar, waarvoor hun goederen onderpand zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
135
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat

comparanten

Hulsman, Henrick
Adams, Annigien
Plettenburch, jfr Judith van
Brouwer, Andries Rijcks
Backer, Jan Wijgersen
Avercamp, Gerrit

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan jfr Judith van Plettenburch een
bedrag van ƒ300 c.g., aan Andries Rijcks Brouwer ƒ50 c.g., aan Jan
Wijgersen Backer ƒ150 c.g. en aan Gerrit Avercamp ƒ100 c.g., waarvoor zij
gerechtelijk verbinden hun goederen, huisraad en gereedschap en hun

DATUM:

112

06-08-1652

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar

woonhuis.

328

329

330

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
135v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Leeuwendael, jkr Henrick van

samenvatting

Comparant verklaart gerechtelijk te hebben gecedeerd een jaar lijfrente van
ƒ1000 c.g. afkomstig van jfr Seller uit Amsterdam, vervaldatum Allerheiligen
1653, aan Jacob Veen, ƒ500 c.g. en de rest aan commandeur Jan van Galen,
die hij dus het recht geeft deze bedragen op te eisen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
135v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis genaamd de Vergulde Tooren
Kampen, Hofstraat

comparanten

Bollinck, Hendrick Janssen
Worst, Willem Jacobsen
Jans, Jacobien

DATUM:

16-08-1652

Comparant

DATUM:

23-08-1652

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Burgem. - echtpaar

samenvatting

Comparant verklaart, mede namens zijn echtgenote, schuldig te zijn aan
burgemeester Worst en diens echtgenote een bedrag van ƒ50 g.g., dat hij
belooft te betalen op Vastenavond 1653, waarvoor hij de verbeteringen aan
zijn huis als onderpand stelt

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
136
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis genaamd de Vergulde Tooren
Kampen, Hofstraat

comparanten

Bollinck, Hendrick Janssen
Dirrix, Lijsbet
Lubbertsen, Henrick
Pijell, Engbert van der
Cornelissen, Verhaegen
Sloots, jfr Johanna

DATUM:

113

23-08-1652

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

331

332

333

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan diverse schuldeisers elk ƒ50 g.g.
wegens geleverde waren en voorschotten; zij beloven alles te betalen heden
over een jaar, waarvoor zij als onderpand stellen de verbeteringen aan hun
huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
136v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Voirne, Henrick
Lingen, Borchart van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Borchart van Lingen om, in der
minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Overijssel en daarbij te
handelen zoals comparant zelf gedaan zou hebben, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
137
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Baecks, Hermanna
Roo, Casper Gerrijts
Woltersen, Gerrijt

DATUM:

13-10-1652

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Raadslid
IUDr

11-11-1652

Wed. van Dirck Willems
Voogd
Voogd

Moeder
Timmerman

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Willimina en
Margareta Dirxs als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een pond
groot en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
137
Verklaring

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Gulden Hooftsteeg

comparanten

Jansz, Hermen
Christiaensz, mr. Gerrit

DATUM:

114

16-11-1652

Schuldenaar
Tussenpersoon

Verver
Goudsmid

Jansen, Gerrit

334

335

336

Schuldeiser

samenvatting

Comparant verklaart gecedeerd te hebben aan Gerrit Christiaensz een
bedrag van ƒ150 g.g. met de rente, vervaldatum Pasen 1653, afkomstig van
de koopsom van een huis, dd 03-01-1650, ten behoeve van Gerrit Jansen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
137v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Muden, Hillegonda van
Hoochstraeten, H. van
Langenburch, d. G. van

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan G. van Langenburch om haar zaken
hier in de stad waar te nemen, met name die tegen jkr Hendrick van
Leeuendale en daarbij al het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 138
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Albarts, Heijltien
Dirricksen, Marten
Albartsen, Peter

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Fijgien Everts als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. en belooft haar lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
138
Volmacht

onroerend goed

Erf Voenberg
Raalte

comparanten

Henrix, Henrickien
Breda, R. van

DATUM:

08-05-1656

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

Wed. Jan Meijer
Secretaris

09-12-1653

Wed. van Evert Martinsen
Voogd
Voogd

DATUM:

10-12-1657

Volmachtgeefster
Momber

115

Moeder

Secretaris

Janssen, Jochem
samenvatting

Gevolmachtigde

Echtgenoot

Comparante heeft een volmacht verstrekt aan haar echtgenoot om aan de
provisoren van het Elisabeths Gasthuis te Deventer te transporteren haar
aandeel in een erf en daarbij alle formaliteiten te vervullen.

bijzonderheden

De bladzijden 139 t/m 141v zijn blanco.
337

338

339

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
142
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritsz, Jacob
Heijmensz, Geertruit

DATUM:

26-01-1648

Schuldenaar
Schuldeiseres

Wed. T. Steenberch

Samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van burgemeester
Toenis Steenberch een bedrag van ƒ120 c.g. wegens verlopen landpacht,
waarvoor hij als onderpand stelt zijn paarden, wagen en koeien, als bij
verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
142
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heijmensen, Johannes
Lambertsen, Dirrick
Dirricksen, Claes

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 142v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hanssen, Jan
Henricksen, mr Arent
Monije, Albart Lubbertsen

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogden de erfenis en goederen van zijn

DATUM:

28-01-1648

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

116

11-02-1648

Comparant
Voogd
Voogd

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

340

341

342

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
142v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Twille, Jan Wernertsen van
Langenburch, Goswinus van

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht verstrekt te hebben aan Goswinus Van
Langenburch om al zijn zaken waar te nemen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
143
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Wijntges, Joan
Sluijsken, Gerrit
Greve, Willem

DATUM:

11-02-1648

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

18-02-1648

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Scholtes Harderwijk
Procurator aldaar

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn schoonzoon en Willem Greve
om, zowel binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen tegen Frans
van Lanscren cum suis betreffende zijn goederen op het eiland Texel en dit
tot aan de finale uitspraak toe en daarbij te handelen zoals comparant zelf
gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
143v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrits, Jacob
Dirrickx, Claes
Jans, Isebrant
Gerrits, Reijner

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Claes Dirrickx en diens echtgenote
48 daalder voor een paard en ƒ16½ c.g. voor een koe, die hij belooft te

DATUM:

04-03-1648

Schuldenaar
Schuldeiser
Borg
Borg

117

betalen met ƒ2 c.g. per week vanaf a.s. Pasen, waarvoor hij twee borgen
heeft gevonden.
NB. in de kantlijn: op 20-08-1650 meldt schuldeiser dat Isebrant Jans de 48
daalder heeft betaald.

343

344

345

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 144
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobsen, Jan
Panhuijs, Jan Janssen
Bisschop, Steven

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerrit en Jan Janssen
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van ƒ200
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. Hij heeft het
vruchtgebruik.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
144
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rijcksen, Jacob
Gerritsen, Gerrit
Hendrix, Hendrickien
Janssen, Willem
Janssen, Geert
Steenberch, Gerrit J.
Meijer, Gijsbert Hermsen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Stientien ten Grootenhuijs, verklaren van de
voogden, door Jannigien Reijnerts ten Grootenhuijs aangesteld over haar
zoon Jan ten Grootenhuijs, die in Spanje woont en gedurende vijf jaar niet
hier geweest is, het bedrag van ƒ700 c.g. te hebben ontvangen, waarvoor zij
hen bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92

FOLIO:

DATUM:

16-03-1648

Wdn. van Sigien Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

144v

118

24-03-1648

Erfgenaam
Erfgenaam
Erfgename
Erfgenaam
Erfgenaam
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

06-04-1648

Timmerman
En echtgenote
Echtg. W. Willemsen
En echtgenote
En echtgenote
Burgemeester

346

347

348

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritsz, Janneken
Gerritsz, Hermen
Hansen, Aelt

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochters Lubbigien en
Mettgien Berentsz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ50 c.g.,
te versterven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen, schrijven
en naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd is,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
145
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sneider, Jacob
Kreuwtoch(?), Jurrien
Berents, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lijsbeth en Laurents
Jacobs als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ1 g.g. en belooft
hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
145
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Swaeftken, Johan jkr
Veene, Johannes

Wed. van Berent Haninck
Voogd
Voogd

DATUM:

20-04-1648

Wdn. van Dorete Jacobs
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

Vader

01-05-1648

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Veene om, zowel binnen
als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen, met name die tegen Goisen
Hendricks en Floris Claessen en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92

FOLIO:

145v

DATUM:

119

01-05-1648

349

350

351

onderwerp

Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dominicus, Johan
Heerde, Frerick Janssen ter

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Frerick Janssen ter Heerde om, zowel
binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen op de Veluwe en daarbij
alle noodzakelijke handelingen te verrichten.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
145v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Smit, Jan
Weerdt, Jan de
Schutt, Arent

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Anna Catharina en
Elsien Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ3 c.g. en
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
146
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Reenen, Jan Janssen van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Cornelissien Jans als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft haar lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Namen van de voogden zijn niet vermeld.

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
146
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

06-05-1648

Wdn. van Maria Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

16-06-1648

Wdn. van Geertruijdt Hendrix

DATUM:

120

Vader – van Wiesbaden

12-06-1648

Vader

352

353

354

comparanten

Sijmons, Jelte
Sijmonts, Hendrick
Jacobsen, Jan

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Jan Jacobsen om de erfhuis
goederen van hun broer Cornelis Sijmens, in Amsterdam overleden, te
verdelen en alle noodzakelijke maatregelen te treffen, zoals comparanten
ook zelf gedaan zouden hebben met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
146v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Engbert, Jan Carstiaens v.’t
Brouwer, Otto Jansen
Arentsz, Goosen
Engbert, Henrick Carstiaensen v. ‘t

samenvatting

Comparant en voogden over Berent Dubbelt, zoon van Dubbelt Dreesen,
verstrekken een volmacht aan Henrick Carstiaensen van ’t Engbert om, in
der minne of gerechtelijk, van de weduwe van hun broer Arent Carstiaensen
van ’t Engbert uit Haarlem een behoorlijke inventaris te eisen van diens
nagelaten goederen en alles te ontvangen waar zij recht op hebben, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
147
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dominicus, Jan
Heijmensen, Heijmen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Heijmen Heijmensen om, in der
minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Elburg en elders in
Gelderland en daarbij alle voorkomende maatregelen te treffen, met macht
van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 92

FOLIO:

DATUM:

DATUM:

07-07-1648

Volmachtgever
Voogd
Voogd
Gevolmachtigde

07-07-1648

Volmachtgever
Gevolmachtigde

) gerechtsdienaar in Elburg

147v

DATUM:

121

13-07-1648

Eerzaam
1
)

355

356

onderwerp

Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Camphuisen, jkr Johan van
Beverlandt, jfr Geertruit van
Evertsz, Henrick

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Henrick Evertsz om zich te
vervoegen voor het gerecht van Blankenham en daar over te dragen aan jfr
Christina van Beverlandt, zuster van comparante, de erfenis en goederen in
Blankenham die zij ontvangen heeft van haar tante jfr Barbara van
Beverlandt, weduwe Hagens, met alle bijbehorende rechten en verder alle
noodzakelijke maatregelen te treffen.

bijzonderheden

1

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
148
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Everts, Geertien
Gerritsen, Jacob
Evertsen, Henrick
Twijcht, Jacob Hendricksen

samenvatting

Comparante verklaart van haar voogden het geld te hebben ontvangen van
haar ouders, waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
148
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Velde, Jelis Jelissen van der
Veene, Johannes

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

In de Voskuil
Echtgenote
1
In de Suirbeecke )

) in het drostambt van Vollenhove

DATUM:

25-07-1648

Comparante
Echtgenoot
Voogd
Voogd

DATUM:

28-07-1648

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Veene om, in der minne of
gerechtelijk, van Oloff Cruwell te vorderen de ƒ190 c.g. die hem toekomen
wegens een obligatie door hemzelf ondertekend en verder alles te doen wat
noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

122

357

358

359

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 148v
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Hoff, Johan
Roemers, jfr Sara
Jappin, David

DATUM:

14-08-1648

Volmachtgever
Echtgenote
Gevolmachtigde

Secretaris
Zwager

samenvatting

Comparant, namens zijn vrouw, erfgename van Pieter Roemers en Joanna
Seullijn, verstrekt een volmacht aan zijn zwager David Jappin om, in der
minne of gerechtelijk, de renten, pachten en uitstaande schulden te vorderen
die comparant in Aken, Luik en Limburg van verscheidene personen tegoed
heeft en daarbij te handelen zoals comparant zelf gedaan zou hebben, indien
aanwezig, tevens om comparants deel van de huizen, landerijen en hoven in
diezelfde plaatsen te verkopen en alle nodige maatregelen te treffen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
149
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Groningen, Jan Lusz van
Reenen, Berent van
Wissman, Hermen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Greetken, Lambert,
Lucas en Anneken als moeders erfdeel te hebben gereserveerd de zoons
samen ƒ1100 c.g. en de dochters ƒ1000 c.g., de lijfstoebehoren en een bed
met alle benodigdheden, verder ieder een passende uizet. 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.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
150
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brands, Judith
Heemsteede, Dirck
Sechpelt, Lambert Roeloffs
Hoff, Johan

samenvatting

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

DATUM:

Wdn. Anneken Lambertsz
Voogd
Voogd

DATUM:

123

22-08-1648

Vader

31-08-1648

Comparante
Echtgenoot
Voogd
Voogd

360

361

362

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
150
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mensinck, Jan
Stuijrman, Henricus Crachtsen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Henricus Crachtsen Stuijrman om al
zijn zaken in Kampen waar te nemen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
150v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cornelis, Jacob
Lasman, Cornelis Jansen

DATUM:

08-08-1648

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

10-10-1648

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Amsterdam

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Cornelis Jansen Lasman om in
Amsterdam bij de heren bewindhebbers van de Oostindische Compagnie het
bedrag van 3122 stukken van achten [realen], van 50 stuivers het stuk, te
vorderen, waarvan de wisselbrief bij gevolmachtigde berust en daarbij al het
noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 151
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Weinbeck, dr Joh. Wilhelmus
Goiertsen, Antoin

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan procurator Antoin Goiertsen om, in
der minne of gerechtelijk, zijn zaken in Culemborg waar te nemen en daarbij
te handelen in de geest van comparant, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

124

23-10-1648

Volmachtgever
Gevolmachtigde

v. Latijnse School
Culemborg

363

364

365

366

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
151v
Kinderbewijs

DATUM:

10-11-1648

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Petersen, Jan
Veene, Peter Janssen
Berentsz, Berendt

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Sigien, Neeltien en
Peter Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ50 c.g., de
dochters nog een bed met toebehoren en de zoons een gouden ring 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

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
152
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wellinckens, Jan
Langenburch, d. Goswinus v.

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Goswinus van Langenburch om, in
der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen tegen Evert Gerritsen
Smitt voor het stads- of landgericht en daarbij het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
152
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Joris, Jannigien

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Anna Maria en
Lijsebet Otties als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ15 c.g. en
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en daarbij te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Namen van de voogden zijn niet vermeld.

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
152v
Verklaring

Wdn. van Petertien Claes
Voogd
Voogd

DATUM:

27-11-1648

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

125

Deventer

20-12-1648

Wed. van Otto H. v. Greven

DATUM:

Vader
Apotheker

28-12-1648

Moeder

367

368

369

onroerend goed

Achterwoning
Kampen, Hofstraat

comparanten

Sloot, jkr Johan

samenvatting

Comparant verklaart dat hij een vergunning heeft gekregen om een goot aan
te brengen achter aan de gemeenschappelijke brandmuur, boven het
achterhuis van wijlen burgemeester Peter Moecks erfgenamen, naast zijn
achterwoning in de Hofstraat, tegen het oude weeshuis, zonder verdere
rechten.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
152v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wolffs, Johan
Langenburch, d. Goswinus

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Goswinus van Langenburch om, in
der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen, speciaal tegen Marcus
Gerritsz en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 153
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dreesen, Jan
Borneman, d. Johannes

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Borneman om, in der
minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen die hij tegen Henrick Jansen
heeft voor het stad- of landgericht.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
153
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

Comparant

DATUM:

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

22-01-1649

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

126

18-01-1649

29-01-1649

370

371

372

comparanten

Asse, Jan
Peters, Louwe
Smitt, mr Warner Berentsz

Comparant
Voogd
Voogd

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
153v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Everts, Jan
Borneman, d. Johannes

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
153v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huizen en wheren
Kampen, Koornmarkt

comparanten

Peters, Jan
Eeckholt, Joan Roloff

DATUM:

09-02-1649

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

09-02-1649

Schuldenaar
Schuldeiser

Burgemeester

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan burgemeester Eeckholt een bedrag
van ƒ84 c.g. wegens ontvangen boekweit en belooft dit te betalen, waarvoor
de verbeteringen aan zijn huizen onderpand zijn.
NB. in de kantlijn: op 13-08-1649 heeft schuldeiser bovenstaande ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
154
Convenant

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lasman, Joan
Cuerbeeck, de Heer
Hoolboom, de Heer

DATUM:

05-03-1649

Comparant
Provisor
Provisor

127

Weesvader

Askens, Wijcher
Backer, Aelt Jansen

373

374

375

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart overeen gekomen te zijn met de provisoren en voogden
over de kinderen van Wijcher Willems en Aeltien Askens, dat de ouderlijke
nalatenschap van de wezen is afgekocht voor ƒ300 c.g. waarvoor hij voor het
weeshuis een obligatie van ƒ200 c.g. heeft ontvangen op naam van Peter
Andriesen uit Mastenbroek en de rest contant, zodat de weesvader en de
voogden geen aanspraken meer op elkaar hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
154v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vreese, Jan
Jacobs, Marten

samenvatting

Comparant, mede caverende voor zijn broer Casper, kinderen van Jan
Janssen Vreese en Marie Jans, verklaart dat Vettien Seeuwerts wegens het
voortijdig vertrek van haar gewezen voogd, ƒ8 c.g. heeft ontvangen als haar
vaders erfenis, waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
155
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Grevenstein, d. Johannes
Fransen, Max

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Max Fransen om, in der minne of
gerechtgelijk, van Emmeloord een bedrag van ƒ62½ c.g. traktement te
vorderen en daarbij al het noodzakelijke te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
155
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Clompertien, Jan Lubbertsen

DATUM:

19-03-1649

Comparant
Voogd

DATUM:

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

128

09-04-1649

14-04-1649

Volmachtgever

Bornheman, Johan

376

377

378

Gevolmachtigde

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
155v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bosch, Jan Arentsen in den
Langenburch, d. Goswinus v.

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Goswinus van Langenburch om, in
der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen, speciaal die tegen Jan
Hendricksen Gorte en het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
155v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tiell, Jan van
Bornheman, Johannes

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Bornheman om, in der
minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen, tegen wie dan ook.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
156
Kinderbewijs

onroerend goed

1. Akkers in Kamperveen
2. Vier morgen land in Zalk

comparanten

Jacobsen, Jacob
Wijgersen, Jan
Albartsen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Dresien Jacobs als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een zesde deel van het land in

DATUM:

16-04-1649

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Zwolle

16-04-1649

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

05-05-1649

Wdn. van Annigien Wijghers
Voogd
Voogd

129

Vader

Kamperveen waarvan vrouw Louws de helft bezit, het derde deel van ⅓ van
het land in Zalk, een bedrag van ƒ900 c.g., een bed met toebehoren en de
lijfsgoederen en belooft haar lezen, schrijven en een handwerk te laten leren
en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.
Hij heeft het vruchtgebruik.

379

380

381

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
156
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vos, Johannes
Bornheman, d. Johannes

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Bornheman om, in der
minne of gerechtelijk, zijn zaken hier waar te nemen, speciaal tegen jkr
Engelblorts. (?)

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 156v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bonhoff, Jenneken
Hoff, J.
Rolwagen, Joan

samenvatting

Comparante, door Jan Haersma in Leeuwarden gedaagd, verstrekt een
volmacht aan Joan Rolwagen om, aldaar te horen hoe haar zaak ervoor staat
en daarvan een kopie te vragen voor haar en indien nodig, zowel binnen als
buiten rechten, op te treden, hoewel zij op de eerste brief al had gereageerd
omdat hij voor een verkeerde bemiddelaar is geweest en verder al het nodige
te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 157
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dominicus, Jan
Claesz, Albert

DATUM:

23-05-1649

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

07-06-1649

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

Leeuwarden

07-06-1649

Volmachtgever
Volmachtgever

130

IUDr

Eerzaam

Bernardi, Henricus

382

383

384

Gevolmachtigde

Organist - Hattem

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Henricus Bernardi om, in der
minne of gerechtelijk, de uitstaande schulden te vorderen die comparanten
op de Veluwe en in Hattem hebben en speciaal die van Steven Abrahamsz en
Henrick Henricksz en daarbij het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
157v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geddes, Jan
Schaep, jkr Wolter

samenvatting

Comparant heeft een volmacht verstrekt aan jkr Wolter Schaep om, in der
minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen en daarbij al het nodige te
doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
157v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rijnvisch, Johan Thoenissen
Rijnvisch, Femmigien Thoenijs
Wilsem, Frans van
Raedemaecker, Rijck Lubberts

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
158
Transport van

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nuttelen, Jan Hermsen van
Herms, Clara
Jansen, Claes

DATUM:

08-06-1649

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Comparant
Comparante
Voogd
Voogd

DATUM:

131

22-06-1649

Gnd Kerseboom
Idem

23-07-1649

Comparant
Echtgenote
Begunstigde

Alkmaar

385

386

387

samenvatting

Comparanten verklaren, omdat hij moeilijk kan reizen, te hebben
overgedragen aan Claes Jansen, het aandeel in de nalatenschap van zijn
oom Jan Janssen Carstnick, overleden in Alkmaar, testament dd 20-06-1649,
behoudens comparants aandeel in de kleren.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
158
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Helt, Jan
Bornheman, d. Johannes

samenvatting

Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Johannes Bornheman om zijn
zaken waar te nemen voor het stads- of landgericht.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
158v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerbrants, Jan
Geddis, Jan
Janssen, Gerbrant

DATUM:

03-08-1649

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Wijnkoper A’dam

13-08-1649

Schuldenaar
Schuldeiser
Borg

Vader

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Geddis een bedrag van ƒ277
c.g. wegens geleverde lakenstof en belooft dit te betalen heden over zes
maanden; bij in gebreke blijven, betaalt hij 8 procent rente. Zijn vader heeft
zich borg gesteld en verbindt al zijn goederen, als bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
159
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gansneb gnd Tengnagel, Johan
Bode, Claes Caspersen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Claes Caspersen Bode om namens
hem van Geerlich Francke het geld te ontvangen dat deze hem schuldig is

DATUM:

132

13-08-1649

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Raadslid

wegens landpacht en bij in gebreke blijven, bij executie twee paarden te
verkopen, een rode ruin en een bruine merrie, als gevolg van de aanpanding
voor het gericht van Doornspijk gedaan en verder alle maatregelen te treffen.

388

389

390

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
159v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Suijdthoff, Jan Jacobsen
Jansen, Jacob
Fopsen, Jan
Hoedemaecker, Toenijs

DATUM:

25-08-1649

Comparant
Vader
Voogd
Voogd

Overleden
Idem

samenvatting

Comparant verklaart van zijn vader de erfenis en goederen te hebben
ontvangen van zijn moeder Aeltien Jochums, waarvoor hij hem bedankt met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
159v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ruitenburch, jkr Joost Walr. v.
Blanckvoort, jkr Steven Johannis
Sola, dr Johannes de
Ruitenburch, jfr Henrica van
Benthem, Everwijn van

DATUM:

23-08-1649

Erfgenaam
Erfgenaam
Erfgenaam
Erfgename
Gevolmachtigde

Nomine uxoris
En anderen
IUDr

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Arendt van den Ruitenburch, verstrekken een
volmacht aan Everwijn van Benthem om alle zaken van het sterfhuis van
burgemeester van Ruitenburch waar te nemen, defensief als de situatie dat
vereist, actief als de verwalter dr Sola en dr Cornelis van Turenhuijsen dit
raadzaam achten en tegen de procurator van de Raad Bartolt van Keppel.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
160
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Grutmulder, Jan Peters

DATUM:

133

10-09-1649

Schuldenaar

Gasthuis

391

392

393

Schuldeiser

Hattem

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan het Gasthuis van Hattem een
bedrag van ƒ163 c.g., mits hij bij betaling een half mud rogge en een half
mud boekweit ontvangt.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 160
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lubbertsen, Jan
Geertsen, Thijs

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogd de erfenis en goederen te hebben
ontvangen die hij in beheer had, waarvoor hij hem bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
160v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Leonardis, Joannes de
Leonardis, Cathrina
Hoff, J.
Langenburch, d. Goswinus

samenvatting

Comparanten, mede-caverende voor hun afwezige broers, verstrekken een
volmacht aan Goswinus van Langenburch om namens hen, als erfgenamen
van Pauli de Leonardis, in leven predikant alhier, hun zaken waar te nemen
tegen Peter Henricks van Wijringen, reeds aanhangig gemaakt bij de
rechtbank.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
160v
Betalingsbelofte

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Everts, Jantien
Brouwerius, dr Joannes

DATUM:

12-09-1649

Comparant
Voogd

DATUM:

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

134

12-09-1649

12-09-1649

Schuldeiseres
Schuldenaar

1

Wed. J. M. Wissinck )
Burgemeester

Steenberch, Gerrit Jansen
Mensen, Gerrit

394

395

Borg
Borg

Burgemeester

samenvatting

Comparante heeft nog ƒ300 c.g. te vorderen van burgemeester Brouwerius
als restant van een legaat dat haar overleden echtgenoot heeft ontvangen
van wijlen burgemeester Wissinck, maar deze voelt zich bezwaard de
betalingen te doen als er geen akte van procuratie wordt getoond en hij
wil niet dat haar minderjarige en meerderjarige kinderen hem hiervoor
aansprakelijk kunnen stellen; daartoe zal schuldeiseres een procuratie in
handen van burgemeester Brouwerius stellen.

bijzonderheden

1

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
161v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Achter de nieuwe Muur

comparanten

Pijl, mr Jan Henricksz
Carel, mr Henrick
Vesterinck, mr Henrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Trintgen en Anneken
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ400 c.g., een bed met
toebehoren en een wit sprei, verder nog samen ƒ100 g.g. afkomstig van
moeders kleren; verder drie gouden ringen, een zilveren sleutelriem en
bijgordel, een koker met zilverbeslag en zilveren ketting, twee messen met
zilveren heften, een tas met zilveren ketting en nog enige andere
voorwerpen, alles onder berusting van de vader; hij belooft hen lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede vader
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik,
waarvoor hij als onderpand stelt zijn woonhuis.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
162v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Albertsen, Jan
Albertsen, Peter
Asbeecke, Jurrien

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Aeltien Jansz als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot en belooft haar
lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd
is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

) Enkhuizen

DATUM:

17-09-1649

Wdn. Deuwertien Henricksz
Voogd
Voogd

DATUM:

13-10-1649

Wdn. van Janneken Willemsz
Voogd
Voogd

135

Vader

Vader

396

397

398

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
162v
Volmacht

DATUM:

25-10-1649

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Erckelens, Jacob
Barchorst, Nicolaes ter

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Nicolaes ter Barchorst om van
Herman Janssen Laeckendraeger uit Meppel een bedrag van ƒ183 c.g. te
vorderen dat deze hem schuldig is wegens geleverd laken over de periode
1643 tot en met 1647 en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
163
Volmacht

onroerend goed

Huis, tuin en steeg
Leeuwarden, Eewal, tussen Marten Harmensz en de weduwe Metselaer

comparanten

Veen, Jacob
Avercamp, Catrina
Gravius, Gene

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Eerzaam

07-11-1649

Volmachtgever
Echtgenote
Gevolmachtigde

Stadsmajoor
1

Openbaar Notaris )

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Gene Gravius om namens hen
de helft van een huis te openbaar te verkopen, dat tegenwoordig bewoond
wordt door de weduwe van schout Mellinga en verder al het noodzakelijke te
doen.

bijzonderheden

1

) Leeuwarden

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
164
Volmacht

DATUM:

06-11-1649

onroerend goed

Erf Uiterwijck

comparanten

Naeranus, Johannis
Sweertsen, Dirck

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Dirck Sweertsen om in de kwestie die
hij heeft met Jan Hendricksen Backer uit Hasselt, in der minne of
gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen en verder zijn aandeel in het erve
Uiterwijck te administreren, pacht te heffen, te verhuren en eventueel te
verkopen als de andere eigenaren daartoe overgaan en alles te doen wat
nodig is, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

Volmachtgever
Gevolmachtigde

136

Eerzaam
Eerzaam

399

400

401

402

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
164v
Schuldbekentenis

DATUM:

19-11-1649

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gronde, Jan de
Loener, Jacob

samenvatting

Comparant erkent de schuld van zijn overleden vader aan Jacob Loener, een
bedrag van ƒ404-9 c.g., dat hij, met handtasting, belooft in twee maanden te
betalen

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
164v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wilsem, Janneken van
Breda, Rutger van
Stuijrman, Henrick Cr.

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

De zoon van wijlen …
Koopman A’dam

20-11-1649

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. G. J. vd Graeve
IUL

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Henrick Crachtsen Stuijrman om,
zowel binnen als buiten rechten, hier en in Wesep of Heerde haar zaken waar
te nemen zoals zij zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 165
Uitstel van betaling

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Grutmulder, Jan Peters
Gasthuis Hattem

samenvatting

Comparant verklaart van het Gasthuis in Hattem uitstel van betaling te
hebben gekregen voor acht dagen vanaf a.s. donderdag, voor hetgeen hij
hen schuldig is, op voorwaarde dat bij in gebreke blijven de heren
provisoren kunnen overgaan tot verkoop van zijn panden.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
165v
Schuldbekentenis

DATUM:

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

137

27-11-1649

06-12-1649

403

404

onroerend goed

Huis
Kampen, bij de Louwenpoort

comparanten

Wessen, Joost Hermsen van
Jans, Femmigien
Bodde, Henrick Petersen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Henrick Petersen Bodde een
bedrag van ƒ100 c.g. en beloven dit terug te betalen heden over een jaar
tegen 5 procent, opzegtermijn van een vierendeel jaars. Als onderpand
stellen zij de verbeteringen aan hun huis, gekocht van secretaris H. van
Hoochstraeten.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
165v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Neeff, Johannes
Neeff, Abraham
Neeff, Peter
Loon, Joost van

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

Echtpaar

19-02-1650

Comparant
Voogd
Voogd
Voogd

Oom
Idem
Idem

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
166
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Herdenberch, Jan Abrahamsen v.
Holtman, Henrick Arentsz

samenvatting

Comparant, weduwnaar van Geesien Henricks en vader van Jan en Berent,
verstrekt een volmacht aan Henrick Arentsz Holtman om zich te vervoegen
bij de bewindhebbers der Oostindische Compagnie te Amsterdam om de
gage te vorderen van comparants stiefzoon Henrick Jansen, overleden in
dienst van de Compagnie en daarbij al het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

138

23-02-1650

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Weduwnaar
Zwager – A’dam

405

406

407

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
166v
Volmacht

DATUM:

15-03-1650

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrix, Jan
Munts, Conradus

samenvatting

Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Conradus Munts om in Zwolle
en daarbuiten de renten te innen die de Ecclesiastische Kamer toebehoren.

bijzonderheden

1

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
167
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Veene, Joan Tijmen
Veene, Anneken
Veene, Geertien
Veene, Geesien
Veene, Peter Tijmen
Rijcks, Roloff

Volmachtgever
Gevolmachtigde

1

Ontvanger )
Zwolle

) van de ecclesiastische renten en inkomsten

DATUM:

19-03-1650

Comparant
Comparante
Comparante
Comparante
Voogd
Voogd

1

Vader )
Echtg. Joan Dircks

De weduwe van …

samenvatting

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

bijzonderheden

1

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
167v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claessen, Jacob
Smit, Wijcher Gerrijts
Gijseberts, Henrick

) van wijlen Winolt Veene

DATUM:

20-03-1650

Wdn. van Gebbigien Jans
Voogd
Voogd

1

Vader )
Timmerman

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lambert, Claes en
Geertien Jacobs als moeders erfdeel te hebben gereserveerd voor de zoons
ieder ƒ120 c.g. en de dochter ƒ100 c.g. en een bed met toebehoren en belooft
hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

1

) Bovenmulder

139

408

409

410

411

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
168
Kinderbewijs

DATUM:

28-03-1650

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Jacob
Hermsen, Jan
Hendricksen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Hendrickien Jacobs als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ150 c.g., de opbrengst van
moeders kleren en een bed met toebehoren en belooft haar lezen, schrijven
en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd
is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
168
Volmacht

onroerend goed

Twee morgen land
Rijswijk

comparanten

Berentsz, Joan
Gronenberch, Joan Anthonisen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn neef Joan Anthonisen
Gronenberch om voor het schoutengerecht over te dragen aan de schout
van Rijswijck een stuk land en daarbij al het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

1

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
168v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wijntges, Joan
Langenburch, d.Goswinus v.

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, verstrekt comparant op zijn beurt een volmacht
aan Goswinus van Langenburch om diens zaken waar te nemen tegen
Berent of Willem Avercamp en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

1

RAK 92

FOLIO:

Wdn. van Evertien Willem
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

01-04-1650

Volmachtgever
Gevolmachtigde

1

Ruiter )
Neef

) van de ritmeester Haaren, in garnizoen alhier

DATUM:

04-04-1650

Volmachtgever
Gevolmachtigde

) gevolmachtigde van Frederick van Essen, rechter te Arnhem

169v

DATUM:

140

04-04-1650

1

Raadslid en )

412

413

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Joost, Imes
Carsten, Hermen
Hendricksen, Roert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Wolter, Jacob, S’Joerts
en Annigien Imensen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen
ƒ100 c.g., te versterven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
169v
Verklaring

onroerend goed

Huis en erf genaamd de Klocke
Kampen, Oudestraat

comparanten

Hatthum, jkr Joan van
Veene, Joan Tijmen
Sluijter, Francke
Vreese, Heijmen Willems

Wdn. van Hilligien Wolters
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

23-04-1650

Comparant
Schuldenaar
Borg
Borg

Eerzaam

samenvatting

Comparant, tevens caverende voor de mede-erfgenamen van Geert Mommo,
verklaart van Joan Tijmen Veen een bedrag van ƒ800 g.g. ontvangen te
hebben met rente, waarmee diens huis bezwaard was; hij bedankt
schuldenaar voor de aflossing met belofte van vrijwaring. De borgen stellen
zich verder garant voor schuldenaar, voor het geval iemand anders
aanspraak wil maken op de ƒ800 g.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
170v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dirxsen, Jan
Peters, Dirck
Jansen, Frans

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Fije, Anna, Jochum
en Albert Janssen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ2 c.g.
en belooft hen lezen en schrijven te laten leren en te doen wat van een goed
vader wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

1

DATUM:

09-05-1650

Wdn. van Margreta Roelants
Voogd
Voogd

) Mestkruier

141

1

Vader )
Lakenmeester
Idem

414

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
Belofte

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksen, Jan
Comparant
Petersz, Jurrien
Comparant
Tongeren, Jan van
Begunstigde
De weduwe van …
Dirck, Schuijren
Begunstigde
Idem
Comparanten beloven met St. Jan a.s. te betalen aan Steven Willems de 48
daalders afkomstig van twee veulens met St. Michael geleverd, t.b.v. de
weduwen van Jan van Tongeren en Schuijren Dirck.

samenvatting

415

416

417

170v

DATUM:

10-05-1650

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
171
Getuigschrift

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aecken, Jacob van
Kersten, Hendrick Kijrsten

samenvatting

Comparant verklaart voor het gerecht dat Hendrick Kijrsten Kersten, in
Kampen geboren, gedurende twee jaar de kunst van het lakenbereiden heeft
geleerd, het vak behoorlijk beheerst en zich een goede knecht heeft getoond,
waarvoor hij wordt bedankt.

bijzonderheden

1

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
171v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobs, Jannigien
Steenbergen Beeltsnijder, Joh.
Janssen, Willem

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Greetien, Hilligien,
Jochum en Jacob Janssen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ8 c.g.
en belooft hen lezen, schrijven en wat verder nodig is te laten leren en te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92

FOLIO:

DATUM:

17-05-1650

Comparant
Leerling

1

Meester en lid van )

) het lakenbereiders gilde

DATUM:

171v

Wed. Jan A. Slachboom
Voogd
Voogd

DATUM:

142

17-05-1650

01-06-1650

Moeder

418

419

onderwerp

Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willems, Jan
Stuirman, Hendrick Crachtsen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Hendrick Crachtsen Stuirman om, in
der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen tegen Assien Henrix uit
Kamperveen en daarbij te handelen zoals comparant zelf gedaan zou
hebben, indien aanwezig.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
172
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Raes, Johan
Borneman, d. Johannes

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Borneman om, in der
minne of gerechtelijk, zijn uitstaande schulden te vorderen in Heerde en
omgeving en daarbij te handelen zoals comparant zelf gedaan zou hebben,
indien aanwezig.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
172v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Albertsz, Jan
Jansen, Cornelis
Vogelpott, Nicolaes

samenvatting

Comparant verklaart van de voogden over het voorkind van wijlen zijn
vrouw, Elsien Ludolff, te hebben ontvangen alle legaten die zij hem heeft
geschonken in haar testament dd 01-05-1650, waarvoor hij hen bedankt met
belofte van vrijwaring; hij ziet af van verdere aanspraken. Verder wordt
overeengekomen dat de schulden gemaakt door wijlen zijn vrouw vóór hun
huwelijk tot last van de voogden komen.

bijzonderheden

Geen

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

13-06-1650

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

19-06-1650

Comparant
Voogd
Voogd

143

Uit Heerde
IUDr

Weduwnaar

420

421

422

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
173
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Jan Jacobs
Rouert, Theodorus

DATUM:

28-06-1650

Volmachtgever
Gevolmachtigde

1

Procurator in )

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Theodorus Rouwert om, in der minne
of gerechtelijk, het bedrag van ƒ11-8 c.g. te vorderen dat hij van Claes
Leertouwer, tegenwoordig ook in Harderwijk wonend, tegoed heeft wegens
geleverd brood en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

1

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
173v
Volmacht

onroerend goed

Het Zijeler kampje
Zalk

comparanten

Sola, Jochem
Stuirman, Hendrick Cracht.

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Hendrick Crachtsen Stuirman om
namens hem een verzegeling over te dragen, groot ƒ250 c.g. kapitaal,
verhypothekeerd en gevestigd op een kampje en dat ten behoeve van Crijn
Claessen Storcke en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
173v
Transport van rechten

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Herms, Jurrien
Herms, Jan
Everts, Claes

) Harderwijk

DATUM:

03-07-1650

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

IUD

16-07-1650

Comparant
Begunstigde
Begunstigde

Broer
Echtg. G. Herms

samenvatting

Comparant draagt gerechtelijk over aan zijn broer Jan en aan zijn zwager
Claes Everts, getrouwd met zijn zuster Greetien Herms, alle actien,
pretenties en rechten die hem van zijn ouders toekomen; hij ziet af van alle
rechten en van zijn aandeel in het huis van zijn neef Hermen Morck.

bijzonderheden

Geen

144

423

424

425

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 174
Kinderbewijs

DATUM:

18-06-1650

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jochums, Jan
Jochums, Claes
Herms, Rutger

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrickien en Hillegien
Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ3 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

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
174v
DATUM:
Transport van een obligatie

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Boenhoff, Janneken
Hoff, J.
Oudewagen, Sijmen Jelles

samenvatting

Comparante verklaart gerechtelijk te hebben over gedragen aan Sijmen
Jelles Oudewagen een obligatie van ƒ1100 c.g. op naam van Davidt Proaer
uit Workum, zodat hij de rente kan vorderen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
174v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roock, Jan Berents
Jansen, Gerbrant
Windelers, Gerrijt

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Marrigien, Gerrijt en
Berent Jansen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ6 c.g. en
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Greete Lucas
Voogd
Voogd

26-07-1650

Comparante
Momber
Begunstigde

DATUM:

03-08-1650

Wdn. van Elsien Jans
Voogd
Voogd

145

Vader

Vader

426

427

428

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
175
Volmacht

DATUM:

19-08-1650

onroerend goed

Huis
Stenvorden, Kerkstraat

comparanten

Richters, Jurrien Laurents
Willems, Rutger
Richters, Trijntien

samenvatting

Comparanten, voogden over de kinderen van Albert Everts uit Stenvorden
en Trijntien Laurens Richters, verstrekken een volmacht aan de moeder van
de kinderen om, eventueel in vruchtgebruik, de goederen te ontvangen die
overledene in het Sticht van Munster en elders bezat en speciaal om het geld
te ontvangen van een verkocht huis in Stenvorden en daarbij al het nodige te
doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
175v
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Veen, Johan
Mensen, Gerrit
Melemgraeff, Joan

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

19-08-1650

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr
Procureur A’dam

samenvatting

Comparanten, voogden over Catalentien van der Veen, dochter van Salmon
van der Veen, verstrekken een volmacht aan Joan Melemgraeff om, in der
minne of gerechtelijk, van Hans en Paulus van der Veen de ƒ7000 c.g. te
vorderen afkomstig van de liquidatie dd 19-08-1648 door overledene
gehouden, met de rente; verder om de zaak tegen Jan van Beringen waar te
nemen i.v.m. de schuldvordering op overledene en daarbij al het nodige te
doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
176
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Jan
Herms, Rutger
Rijcks, Hugo
Sweertsen, Jan

samenvatting

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

DATUM:

28-08-1650

Comparant
Stiefvader
Voogd
Voogd

146

429

430

431

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
176v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Andries, Jan
Sturcks, Margreta
Duister, Gerrijt
Naecke, Maria

DATUM:

30-08-1650

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerrijt Duister en echtgenote
een bedrag van ƒ20 c.g. dat zij beloven terug te betalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
177
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Jan
Herms, Gerrijt
Toenijs, Dirck

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Geesien, Hermen
en Henrick Janssen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een
rijksdaalder en belooft hen lezen, schrijven en wat verder nodig is, te laten
leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
177
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bussencool, Jan Dircks
Lubberts, Jacobien
Jans, Foppe

samenvatting

Namens zijn vrouw, verklaart comparant van de mede-erfgenaam van Claes
Engelen het legaat van ƒ100 c.g. te hebben ontvangen dat testamentair was
toebedacht aan comparantes voorzoon en nu op haar overgegaan, waarvoor

DATUM:

06-09-1650

Wdn. van Aeltien Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

147

Vader

17-09-1650

Comparant
Echtgenote
Erfgenaam

hij de mede-erfgenaam bedankt met belofte van vrijwaring.

432

433

434

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
177v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Jennigien
Visscher, Hendrick Petersen
Duiren, Jan Buit van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Arent, Susanna, Evert
en Jan Janssen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een pond
groot en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
178
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cornelissen, Jan
Jansen, Jan
Lamberts, Robert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn kinderen Cornelis, Aeltien, Annigien, Jan en
Henrick Janssen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een pond
groot en belooft hen lezen, schrijven en wat verder nodig is, te laten leren en
te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

1

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
178v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Luities, Jan
Weerdt, Cornelis Jacobs de

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Cornelis Jacobs de Weerdt om, in der
minne of gerechtelijk, van Hermen Henrix Drost ƒ25 g.g. te vorderen met drie

DATUM:

13-09-1650

Wed. van Jan Arents
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

13-09-1650

Wdn. van Geesien Reijnerts
Voogd
Voogd

1

Vader - )
Van Nijkerk
Zwager

) Trommelslager

DATUM:

148

15-09-1650

Volmachtgever
Gevolmachtigde

jaar verlopen rente sinds mei 1650 en daarbij al het nodige te doen, zoals
comparant zelf ook gedaan zou hebben.

435

436

437

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
178v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wijcherts, Jan
Rentinck, Nicolaes

DATUM:

17-09-1650

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Vollenhove

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Nicolaes Rentinck om zijn zaken
waar te nemen met name die tegen Gerrijt Bau en daarbij al het nodige te
doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
179
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jaspers, Jan
Langenburg, d. Gooswinus v.

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Gooswinus van Langenburg om zijn
zaken waar te nemen en in het bijzonder die welke hij vrijdag tegen Dirck
Herms heeft en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
179
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meulen, Jan Jansen ter
Roeper, Thomas Berents
Laurents, Jurrien
Franssen, Frans

samenvatting

DATUM:

20-08-1650

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

30-09-1650

Erfgenaam
Erfgenaam
Voogd
Voogd

van Borckum
Lakenfabrikant
Idem

Comparant, mede caverende voor zijn zuster Machtelt Jans ter Meulen en
andere erfgenamen van Jan Jansen ter Meulen, zoon van Berent Jansen ter
Meulen en Geertruit Henrix, verklaren dat de voogden die de administratie
hebben gevoerd voor hun werk zullen worden gecompenseerd volgens in te

149

dienen rekening.

438

439

440

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
179v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Abrahams, Jan
Lasman, Gerrijt Janssen
Kock, Dirck Berents

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Berent Janssen
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1000 c.g. en
ƒ600 c.g. van de opbrengst van moeders kleren; er is overeen gekomen met
de voogden en oom Henrick van Wijringen en Abraham van Hardenburg dat
de oudste zoon ƒ100 c.g. meer krijgt dan de andere zoon. Hij belooft hen
lezen, schrijven en wat verder nodig is, te laten leren en te doen wat een
goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het
vruchtgebruik.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
180v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Thisen, Jan
Linde, Berent Jans
Jurissen, Jan
Jans, Willem

samenvatting

Comparant, voogd over het voorkind van Jacob Jacobs en Merrigen
Lamberts en de voogden over het nakind van Jacob Jacobsz en Henrickien
Reniers, verklaren dat oom Willem hen de erfenis en goederen van de vader,
Pieter Jurrien Jacobs, heeft overhandigd, waarvoor zij hem bedanken met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
181
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

02-10-1650

Wdn. van Geesien Henrix
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

23-10-1650

Comparant
Voogd
Voogd
Oom

DATUM:

150

04-11-1650

comparanten

441

442

Backer, Jan Jacobs
Rou, Petrus

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Procurator Zwolle

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Petrus Rou om, in der minne of
gerechtelijk, de goederen van de vader te vorderen van comparants eerste
echtgenote Marrigien Henrix, berustende bij diens moeder Mechtelt
Reijnders en die zij op haar sterfbed heeft nagelaten aan haar dochter,
tevens overleden, van wie comparant nu de erfgenaam is en daarbij al het
nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
181
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Heilensteeg

comparanten

Janssen, Jan
Wolters, Willem
Gerritsz, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Jansen als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g. en belooft hem lezen, schrijven en
een handwerk te laten leren en te doen wat van een goed vader wordt
verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik,
waarvoor hij als onderpand stelt zijn huis.

bijzonderheden

1

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
182
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willems, Jennigien
Biscop, Steven
Dirxs, Cornelis

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Willem, Jan en
Lambert Gerrijts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g. en een
burgerkleed naar hun stand en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk
te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

09-11-1650

Wdn. Aeltien Jansen
Voogd
Voogd

1

Vader )

) van Ossenbrugge

DATUM:

15-11-1650

Wed. van Gerrijt Dirxs
Voogd
Voogd

151

Moeder

443

444

445

446

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
182
Kinderbewijs

DATUM:

15-11-1650

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Luijcksen, Jan
Herms, Jacob
Dirx, Steven

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lucas, Marrigien en
Berent Janssen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd voor de dochter
moeders kleren en voor de zoons samen ƒ40 c.g.; hij belooft hen lezen en
schrijven en wat verder van pas komt, te laten leren en te doen wat een goed
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
182v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsen, Jacob
Veene, Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Veene om, zowel binnen als
buiten rechten, zijn zaken waar te nemen en speciaal die tegen Jan Hoff, in
het Paradijs en Jennigien Breda en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
183
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stuirman, Jan
Veene, Johannes

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Veene om, in der minne of
gerechtelijk, zijn uitstaande schulden hier te innen en daarbij alle
noodzakelijke maatregelen te treffen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 183
Verklaring

Wdn. van Aeltien Beerts
Voogd
Voogd

DATUM:

15-11-1650

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

152

van Emmeloord
IUDr

19-11-1650

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Vader

26-11-1650

Koopman A’dam
IUDr

447

448

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sijmonsen, Jan
Sijmonsz, Mette
Lubberts, Remmelt
Peters, Louwe
Es, Jan Jansen op den

samenvatting

Comparant verklaart namens zijn echtgenote dat haar stiefvader haar de
goederen van haar vader en broer heeft gegeven, waarvoor zij hem bedankt
met belofte van vrijwaring. De voogden worden van hun taak ontheven.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
183v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heijmens, Claesien
Lambertsen, Jan
Lambertsen, Dirrick
Hosebeen, Claes Dirricksen

samenvatting

Comparante verklaart van haar voogden het geld en de goederen te hebben
ontvangen, die haar moeder, Cunnigien Hendrix, haar voor haar overleden
vader heeft bewezen, waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
184
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en hof
Kampen, in den Hagen

comparanten

Henricks, Jan
Lubberts, Lubbert
Greve, Egbert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Bruin, Merrigien, Claes
en Jan Jans samen een bedrag van ƒ100 c.g. en dan nog ieder ƒ25 c.g. in
verband met de bruiloft van zijn voordochter, alles te versterven van het ene
kind op het andere, verder de lijfstoebehoren, waarvan de vader een gouden
ring als aandenken wil bewaren 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.

bijzonderheden

Geen

Comparant
Echtgenote
Stiefvader
Voogd
Voogd

DATUM:

03-12-1650

Comparante
Echtgenoot
Voogd
Voogd

DATUM:

12-12-1650

Wdn. van Merrigien Bruins
Voogd
Voogd

153

Vader

449

450

451

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
184v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sijmensz, Jan
Benthem, Evert van

DATUM:

17-12-1650

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Evert van Benthem om, in der minne
of gerechtelijk, zijn zaken in Kampen waar te nemen en alles te doen wat
nodig is, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
185
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Erckelens, Jacob
Croon, Coert
Rentinck, Nicolaes

DATUM:

27-01-1650(!)

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Eerzaam
Advocaat

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Nicolaes Rentinck om namens
hen te vorderen, in der minne of gerechtelijk, van Sijmon Jochums uit Kuinre
een resterend bedrag van ƒ431-10 dat hij nog schuldig is aan Jacob
Erckelens wegens leveranties en arbeidsloon en dan nog ƒ113-14 c.g. aan
Coert Croon voor geleverd laken en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Datum is waarschijnlijk 1651.

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
185
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrits, Jacobien
Janssen, Albart
Herms, Jacob

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon als vaders erfdeel te
hebben gereserveerd ƒ3 c.g. en belooft hem lezen, schrijven en een
handwerk te laten leren en te doen wat van een goede moeder wordt
verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

31-01-1651

Wed. Hendrick J. van Naehuijs
Voogd
Voogd

154

Moeder

452

453

454

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
185v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Erckelens, Jacob
Sichterman, Wolter

DATUM:

17-02-1651

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Advocaat

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Wolter Sichterman om namens hem
de panding waar te nemen die hij onlangs gedaan heeft bij Wolter Gerrijts
van Coeckange voor het gerecht van Meppel op de goederen van Hermen
Janssen, lakenkoper, tot verkrijging van ƒ183 c.g. wegens de levering van
laken door comparant en in geval van problemen zijn zaak te verdedigen en
verder alles te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
186
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Plancius, Jacobus
Kroes, Pieter de

samenvatting

Comparant, oom en voogd over zijn neef Anthonius Plancius, verstrekt een
volmacht aan Pieter de Kroes om zich te vervoegen bij de bewindhebbers
van de Oostindische Compagnie in Amsterdam en daar het geld van de
laatste uitdeling te ontvangen voor zijn pupil en verder alles te doen wat
comparant zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
186v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berentsen, Jan
Herms, Aertien
Beeltsnijder Steenberch, Jan
Steenberche, Geertruijdt

DATUM:

19-02-1651

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Predikant
Koopman A’dam

27-02-1651

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Beeltsnijder Steenberch en
echtgenote een bedrag van ƒ300-17 c.g., dat zij beloven heden over een jaar
terug te betalen tegen 5 procent, waarvoor zij als onderpand stellen hun
roerende en onroerende goederen.

bijzonderheden

Geen

155

455

456

457

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
187
Volmacht

DATUM:

03-03-1648

onroerend goed

Huis, hof, erf en where
Wesep, aan het Velt

comparanten

Roeloffsen, Lambert
Berentsen, Werner
Rijcksen, Andries
Brouwer, Lambert Jurienssen

samenvatting

Comparanten, waaronder de voogden over de dochter van Helmich
Hendricksen, verstrekken een volmacht aan Lambert Jurienssen Brouwer,
mede-erfgenaam van Rijck Andriessen Brouwer, om voor het gerecht van de
stad Hattem van de schout, ten behoeve van het erfhuis, het huis in Wesep,
dat toebehoord heeft aan Peter Gerrits en door het gerecht is verkocht, te
aanvaarden.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
187
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritsen, Lambert
Willemsen, Gerrit
Willemsen, Floris

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Swaentien, Engbert en
Jan Lamberts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ100 c.g. en
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goede vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het
vruchtgebruik.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
187v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Evertsen, Lijsbeth

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Robert Evertsen 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

Namen van de voogden zijn niet vermeld.

Volmachtgever
Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

16-03-1648

Wdn. van Femme Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

06-08-1648

Wed. van Eevert Jans

156

Voogd
Voogd

Moeder

458

459

460

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
187v
Volmacht

DATUM:

06-06-1648

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roeloffsen, Lambert
Berentsen, Werner
Rijcksen, Andries
Jurriensen, Lambert
Vreese, Jasper Hendricksen de

samenvatting

Comparanten, waaronder de voogden over de dochter van Helmich
Hendricksen en Sijgien Rijckx en alle erfgenamen van Rijck Andriessen en
Geertien Olphers, verstrekken een volmacht aan Jasper Hendricksen de
Vreese om, in der minne of gerechtelijk, zowel binnen als buiten rechten, alle
zaken waar te nemen in het ambt van Oldebroek en daarbij alle voorkomende
maatregelen te treffen en te doen wat nodig is.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
188
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Peters, Louwe
Veene, dr Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan dr Johan Veene om, in der minne of
gerechtelijk, de ƒ10-10 c.g. te vorderen die hem toekomen van Jan Toenijs
uit Kamperveen en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
188v
Transport van land

onroerend goed

Vijf morgen land
Heino, in het Mulenbroeck

comparanten

Eeckelboom, Lijsbeth
Scheppinck, Egbert

samenvatting

Comparante geeft haar goedkeuring aan de overdracht die haar echtgenoot
op 10-06-1648 in Heino heeft gedaan aan burgemeester Lucas Vriese van
haar aandeel in een stuk land in Heino.

bijzonderheden

Geen

Volmachtgever
Volmachtgever
Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Voogd
Voogd

12-06-1648

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

20-06-1648

Comparante
Echtgenoot

157

461

462

463

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
188v
Verklaring

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Thomas, Lijsbet
Thomas, Gretien
Hoochstraeten, H. van
Heijde, Claemer Hompers ter
Janssen, Lambert

30-10-1648

Comparante
Comparante
Momber
Voogd
Voogd

Secretaris

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
189
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hendricks, Lijsbeth
Bell, Evert Herms
Caspersen, Toenis

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Henrick Jans
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 verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
189v
Volmacht

onroerend goed

Huis en erf
Deventer, Grote Overstraat, tussen Roloff Jacobs en de wed. Osman

comparanten

Jans, Lijbeth
Hoff, J.
Jordaen, mr Lambert Dircks

DATUM:

08-03-1648

Wed. van Jan Jansen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

23-04-1649

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Echtgenoot

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om zich in
Deventer voor het stadsgerecht te vervoegen en daar gerechtelijk over te
dragen aan burgemeester Joan van Marckel een huis aldaar met alle rechten
van dien en verder alle formaliteiten te vervullen.

bijzonderheden

Geen

158

464

465

466

467

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
190
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Herms, Lubbert
Blesse, Engbert Peters van

25-05-1649

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Engbert Peters van Blesse om zijn
zaken in Steenwijk waar te nemen en daarbij te handelen zoals comparant
zelf zou hebben gedaan, indien aanwezig.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
190v
Verklaring

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Speldemakerssteeg

comparanten

Blaser, mr Lubbert Henricks
Jansen, Aeltien
Haeckman, Hermen Hermsen

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij ten behoeve van schuldeiser jaarlijks ƒ8½
c.g., te betalen op St. Jan in de zomer en gevestigd op hun huis, verzegeld
hebben en dat zij beloven rente en kapitaal af te lossen indien dit een
vierendeel jaars van tevoren wordt aangekondigd.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
190v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wouw, Lubbe van
Hoochstraeten, H. van
Bornheman, Johannes

DATUM:

25-06-1649

Comparant
Echtgenote
Schuldeiser

DATUM:

03-09-1649

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Echtg. B. Bartoldi
Procurator

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Johannes Bornheman om haar
zaken in deze stad waar te nemen en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
191
Volmacht

DATUM:

159

27-10-1649

468

469

onroerend goed

Huis
Harderwijk

comparanten

Deesmers, Lijsken
Breda, Rutger van
Gerrijts, Peter

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Echtgenoot

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om voor de
Schepenen van Harderwijk een huis over te dragen aan Jan Beersen en
daarbij alle formaliteiten te vervullen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
191
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricks, Lummichien
Hoff, J.
Roloffsen, Anneken

DATUM:

07-11-1649

Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

Wed. E. Henricks

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Anneken Roloffsen een bedrag
van ƒ50 g.g., waarvan de rente met Pinksteren j.l. is opgelopen tot ƒ5 g.g. Zij
belooft alles af te betalen in vijf termijnen van ƒ10½ g.g. tegen 5 procent,
eerste termijn met Pinksteren a.s. en verder ieder jaar met Pinksteren,
waarvoor haar persoon en goederen onderpand zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
192
Kinderbewijs

onroerend goed

Een halve mud gezaaid genaamd het Eeck
Oosterwolde, in het Jan Pickerens Kamp, Wijntiesweg

comparanten

Albertsz, Lubbichien
Lubbertsz, Wijcher
Dircksz, Henrick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Claesien en
Henrickien Jacobs als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een halve mud
gezaaid en ƒ50 c.g., zij belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren
en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

09-02-1650

Wed. van Jacob Lubbertsz
Voogd
Voogd

160

Moeder
Schoenmaker
Kistenmaker

470

471

472

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
192v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mensen, Lijphert
Coster, Jan Janssen
Albartsen, Gerrit

DATUM:

01-08-1650

Wdn. van Greetien Claes
Voogd
Voogd

Vader
Schoenmaker

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jacobbien, Bette, Claes
en Dirrick Lijpherts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ450
c.g. en de opbrengst van de lijfstoebehoren; Jacobbien krijgt ƒ30 g.g.
afkomstig van haar oom Jan Claes en Claes nog ƒ20 c.g. van zijn oom, te
voldoen uit vaders middelen; als hij zijn dochter Bette niet laat leren naaien,
dan zal hij haar ƒ25 c.g. uitkeren. 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.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
192v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Lubbert
Petersz, Cornelis
Martensz, Geert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Trijntgen, Janneken,
Lijsbeth, Jan en Jan Lubberts de Jonge als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd ieder een rijksdaalder en belooft hen lezen, schrijven en een
handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee
de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
193
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berents, Lucas
Janssen, Nicolaes

DATUM:

18-10-1650

Wdn. van Marrigen Jansz
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

15-11-1650

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Chirurgijn Heerde

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Nicolaes Janssen om zijn zaken in
Heerde, Epe en op de Veluwe waar te nemen, zowel binnen als buiten
rechten en daarbij te handelen in de geest van comparant, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

161

473

474

475

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
193v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Peters, Lambert
Castricum, Pieter van

DATUM:

29-01-1650

Gevolmachtigde
Volmachtgever

Amsterdam

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, heeft comparant van Oloff Crouwel een bedrag
van ƒ230-1-8 c.g. dat hem, opdrachtgever, toekomt volgens een obligatie,
gevorderd en alles gedaan wat noodzakelijk is en substitueert nu dr. Johan
Veen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
194
verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritsen, Lambert
Lamberts, Grete
Lijnde, Hendrick Jansen vd
Hendricksen, Lambert

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
194
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Oudestraat

comparanten

Roloffsen, Lambert
Barents, Barendt
Lamberts, Hilligien

samenvatting

DATUM:

14-05-1651

Comparant
Echtgenote
Voogd
Voogd

DATUM:

07-10-1650

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn schoonzoon Barendt Barents
een bedrag van ƒ1500 c.g., dat hij belooft te betalen heden over een jaar
tegen een rente van 5 procent, waarvoor zijn persoon en goederen
onderpand zijn.
NB. in de kantlijn: op 13-08-1652 is de akte gecasseerd, wegens een

162

verzegeling (hypotheek) van ƒ2500 c.g. door Lambert Roloffsen Eeckholt op
zijn huis gepasseerd, waarbij bovenstaande wordt betaald.

476

477

478

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
194v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Prince, Lambert Hendricksen
Hendricksen, Lambert
Hermsen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart van de voogden over wijlen Peter Lamberts diens
erfenis en goederen te hebben ontvangen, waarvoor hij hen bedankt met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
194v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hagedoorn, Lambert Herms
Aeltsen, Aelt
Peters, Cornelis

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
195
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertsz, Lubbigien
Hoff, J.
Crijnsz, Henrick

samenvatting

Comparante verklaart van Henrick Crijnsz de helft van een bedrag van ƒ80
c.g. met de rente over twee jaar te hebben ontvangen, dat haar per testament
door Berent Crijnsen gelegateerd was, waarvoor zij hem bedankt met belofte

DATUM:

04-08-1651

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

01-11-1651

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

22-01-1652

Comparante
Momber
Executeur

163

van vrijwaring.

479

480

481

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
195
Verklaring

onroerend goed

Niet duidelijk vermeld

comparanten

Ridder, Lambert Jurriens
Velthoen, Rutger Janssen
Linde, Henrick Janssen vd

samenvatting

Comparanten, bedienaars van de armen van deze stad, verklaren van
Henrick Janssen van der Linde kapitaal en rente te hebben ontvangen van
de jaarlijkse rente van ƒ3½ g.g. gevestigd op diens huis, waarvan de
originele brief onvindbaar is, maar die zij hem zullen overhandigen zodra
deze gevonden wordt en bedanken hem met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
195v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Hofstraat

comparanten

Twenthe, Lambert Jansz
Albertsz, Frerick

DATUM:

04-02-1652

Comparant
Comparant
Schuldenaar

DATUM:

Predikant
Idem
Eerzaam

28-04-1652

Schuldenaar
Schuldeiser

Zadelmaker

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Frerick Albertsz een bedrag van
ƒ165 c.g. tegen 5 procent, dat hij belooft te betalen heden over een jaar. Als
onderpand stelt hij zijn huis, dat nog bezwaard is met ƒ612½ g.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
196
Transport van rechten

onroerend goed

Huis en hof
Brunnepe, Steendijk

comparanten

Roeloffsen, Lambert
Dubbelts, Aeltien

samenvatting

Comparant verklaart overgedragen te hebben aan Aeltien Dubbelts alle
rechten, voortvloeiend uit de koopcedule, op de persoon en goederen van

DATUM:

07-06-1652

Comparant
Begunstigde

164

Eerzaam
Wed. G. Hermssen

Jan Cornelijs aan de Steendijk, zodat de uitstaande schulden haar toekomen
evenals het huis en de hof.

482

483

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
196v
Convenant

onroerend goed

1. Huis en erf genaamd de Twee Moeriaens Hoofden
Kampen, achter het Raadhuis
2. Huis genaamd de Bibel
Kampen, Oudestraat, tegenover het Raadhuis

comparanten

Sonneman, Henrick
Hemstede, Dirck
Boeckes, Henrick
Eeckholt, Lamb. Roeloffsen
Hoff, Johan

DATUM:

06-08-1652

Erfgenaam
Erfgenaam
Erfgenaam
Voogd
Borg

1

Ontvanger Vollenhove )

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van hun zwager Sijmon Brandt, komen overeen
met Lambert Roeloffsen Eeckholt dat deze de nagelaten goederen van hun
zwager in bezit krijgt, zoals het huis, met alle verplichtingen, verder een
kapitaal van ƒ300 op het huis de Bibel, ƒ400 c.g. gevestigd op het huis van
Anneken Couseman in de Broederstraat, ƒ200 c.g. gevestigd op huis de
Reijsende Man in de Hagen, waar tegenover staat dat hij de erfgenamen
uitkeert een bedrag van ƒ3300 c.g. in drie jaarlijkse termijnen te beginnen
over een jaar, termijn 2 en 3 tegen 5 procent rente. Als onderpand gelden de
vaste goederen van overledene en bovendien zijn hof (zie akte 481) De
andere voogd staat borg.
NB. in de kantlijn: op 10-07-1656 melden comparanten te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

1

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
197v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Hofstraat

comparanten

Henricks, mr Lucas
Roloffsen, Margrete
Jansz, Jan

) en secretaris van Kampen

DATUM:

25-09-1652

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

1

Echtpaar – )
Knopenmaker

samenvatting

Comparanten verklaren verzegeld te hebben ƒ12 g.g. per jaar, te betalen met
St.Michael en gevestigd op hun huis; zij spreken af dat de aflossing een
vierendeel jaars van tevoren wordt aangekondigd.

bijzonderheden

1

) handschoenenmaker

165

484

485

486

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
198
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrits, Marrigien
Hoochstraeten, H. van
Uuijttert, Jan van
Thomassen, Lubbert

DATUM:

09-05-1648

Comparante
Momber
Voogd
Voogd

Secretaris

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 198
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Beverlandt, jfr Maria van
Hoff, J.
Bernardt, d. Johan

DATUM:

20-06-1648

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Procureur

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Johan Bernardt om, in der minne of
gerechtelijk, haar zaken waar te nemen tegen Gerrit Stratien en daarbij al het
nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
198v
Volmacht

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, niet vermeld

comparanten

Blox, Maijken de
Hoochstraeten, H. van
Greijt, Lowijsken de

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar dochter Lowijsken de Greijt om
een huis te verkopen aan de meest biedende en daarbij alle formaliteiten te
vervullen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

19-08-1648

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

166

Wed. F. de Greijts
Secretaris
Dochter

487

488

489

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
199
Verzegeling

DATUM:

onroerend goed

Huis en erf genaamd de Posthoorn
Kampen, Achter de nieuwe Muur

comparanten

Gerrits, Marcus
Hermsz, Hilleken
Sweertsen, Dirck
Es, Jan Jansen op den

13-10-1648

Comparant
Comparante
Voogd
Voogd

Echtpaar
Eerzaam

samenvatting

Comparanten verklaren aan de voogden over de kinderen van Egbert
Albertsen Hartsuijcker, Willem en Greetken, ten behoeve van de pupillen te
hebben verzegeld een jaarlijkse rente van ƒ15 c.g. op hun huis en beloven
kapitaal en rente af te lossen als dit een vierendeel jaars van te voren wordt
gemeld.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
199
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pouwels, Matta
Pouwelsen, Jan
Geertsen, Thoenijs

DATUM:

26-10-1648

Wed. van Jan Geertsen
Voogd
Voogd

Moeder
Slachter

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Janssen als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 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

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
199v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Marrigien
Dirricksen, Albert
Coopsen, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Alert Coertsen
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ3 c.g. en belooft hen lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

14-12-1648

Wed. van Coert Vrederick
Voogd
Voogd
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Moeder

490

491

492

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
200
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hove, Metthe van der
Hoff, J.
Jans, Peter

DATUM:

02-02-1649

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. Cracht
Elburg

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Peter Jans om, in der minne of
gerechtelijk, haar zaken in Elburg waar te nemen tegen Adriaen ten Holte en
alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
200
Betalingsbelofte

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Morrensteeg

comparanten

Thisen, Mette
Hoff, J.
Wijchers, Geesien

DATUM:

24-04-1649

Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

Wed. mr H. Hermsz

samenvatting

Comparante belooft aan Geesien Wijchers op a.s. St. Michael de ƒ200 g.g. te
betalen met de verlopen rente, die haar toekomen wegens de koop van haar
huis en die zij afgelopen Pasen al had moeten betalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
200v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritsen, Marcus
Herms, Hilligien
Herpersen, Willem

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem Herpersen een bedrag
van ƒ90 c.g. wegens geleverde kaas; zij zullen dit maandelijks met ƒ10 c.g. af
betalen aan diens gevolmachtigde, Gosen van Langenborch, te beginnen op
02-06-1649 en bij in gebreke blijven heeft schuldeiser het recht hem aan te
klagen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

02-05-1649

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

168

Echtpaar

493

494

495

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 201
Verklaring

DATUM:

28-05-1649

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Engberts, Marrigien
Stoffers, Christiaen
Engberts, Didedel
Lucassen, Hermen
Janssen, Wessel
Willemsen, Joost

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
201
Volmacht

onroerend goed

Stuk land
Vlaanderen, in Rimbeecke

comparanten

Hondt, Maijken Berents de
Jansen, Henrick
Hondt, Peter Berents de

Comparante
Echtgenoot
Comparante
Echtgenoot
Voogd
Voogd

DATUM:

12-07-1649

Volmachtgeefster
Echtgenoot
Gevolmachtigde

Broer

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar broer Peter om namens haar
voor de hoogste prijs te verkopen haar aandeel in een landje in Vlaanderen,
geërfd van haar vader en verder haar zaken aldaar waar te nemen en daarbij
alle formaliteiten te vervullen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
201v
Volmacht

onroerend goed

Goed de Groote Emmer
Zutphen, kerspel Steenderen, buurschap Emmer

comparanten

Peters, Michiel
Jans, Weijntien
Peters, Marritien
Peters, Dirrickien
Henrix, Jan
Doornebusch, Johan

samenvatting

DATUM:

06-09-1649

Volmachtgever
Echtgenote
Volmachtgever
Volmachtgever
Momber
Gevolmachtigde

Echtg. J. Henricksen
Echtg. J. Eckelboom

Comparanten, mede caverende voor de weduwe van Wolter Peters en voor
Annigien Peters, verstrekken een volmacht aan Johan Doornebusch om voor
het landgerecht van Zutphen te verschijnen en daar over te dragen ten
behoeve van het echtpaar Arent Roloffs en Jennegen Wegelbrinck hun
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aandeel geërfd van mr Berendt Janssen, n.l. een kapitaal van ƒ500, met de
verlopen pensioenen en renten, afkomstig van een kapitaal van ƒ3000 van
een goed in het graafschap Zutphen, kerspel Steenderen en daarbij de
nodige formaliteiten te verrichten.

496

497

498

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
202
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Merrigien
Hoff, J.
Jansen, Dirck
Berents, Warner
Jacobs, Stoffel

DATUM:

17-11-1649

Volmachtgeefster
Momber
Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Wed. R. Jansen
Voogd
Voogd
Amsterdam

samenvatting

Comparante en de voogden over haar kinderen, verstrekken een volmacht
aan Stoffel Jacobs om zich te vervoegen bij de bewindhebbers der
Westindische Compagnie te Amsterdam en daar het traktement te vorderen
van Reens Jansen, overleden in dienst van de Compagnie en daarbij al het
nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
203
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Santen, jfr Maria van
Hoff, J.
Wurst, Louwe Dubbelsz

DATUM :

30-11-1649

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. G. v. Santen
Koopman A’dam

samenvatting

Comparante, weduwe van burgemeester van Santen, verstrekt een volmacht
aan Louwe Dubbelsz Wurst om zich te vervoegen bij de bewindhebbers der
Oostindische Compagnie te Amsterdam en van hen de komende uitdeling te
vorderen waar zij recht op heeft en verder alle formaliteiten te vervullen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
203v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:
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05-12-1649

comparanten

499

500

Starcks, Merrigen
Hoff, J.
Weesmeesters

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. Claes Crijnsen
Batavia

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan de Weesmeesters in Batavia om aan
de bewindhebbers der Oostindische Compagnie te Amsterdam een bedrag
van 400 spaanse realen over te maken, die haar zoon Jan Claesz Starck,
overleden in Batavia, per testament aan haar heeft nagelaten.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
204
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cracht, Metthe
Henricks, Henrick
Jansen, Sijbert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Tonisien, Greetien,
Annigien en Cracht Woltersz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd
samen ƒ225 c.g., de dochters een bed met toebehoren en de zoons een
enter; de opbrengst van vaders kleren zal versterven van het ene kind op het
andere en zij belooft hen lezen, schrijven en 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 persoon en goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
204v
Kinderbewijs

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Drost, jfr Margreta
Gansneb gnd T. ,Joan
Naegel, jkr Joost
Dotecum, Hermen van

samenvatting

Overledene heeft dd 19-04-1642 in Bergen op Zoom zijn testament gemaakt,
waarover nu de discussie is ontstaan of hij zijn drie kinderen wel het juiste
deel heeft gegeven van zijn bezit en zijn ouderlijke erfenis. De weduwe is van
plan te hertrouwen en heeft voor haar kinderen, Maria Geertruit, Severin en
Anna Margreta Hoedemaeckers, de kindsdelen vastgesteld. Zij krijgen de
helft van diverse obligaties, b.v. van ƒ7000 c.g., van ƒ3600 c.g., van ƒ1200
c.g., ƒ670 c.g.ƒ1600 c.g., ƒ1200 c.g., ƒ700 c.g., bij eventuele schade wordt
deze gedeeld tussen de moeder en de kinderen. Verder de helft van een
portie zilver, de zoon de gouden ketting met penning en beeltenis van prins
Maurits, die door de moeder verkocht mogen worden ten behoeve van de
kinderen, nog enige gouden penningen en de pillengiften, de helft van de
inboedel, waarvan inventaris. Zij belooft hen lezen en schrijven te laten leren

DATUM:

04-12-1649

Wed. van Wolter Henricks
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

26-02-1650

1

Wed. van Matthis Hoedemaecker )
Tweede echtgenoot
Voogd
Voogd

171

Moeder
Burgemeester
Oom
Oom – luit.nt

en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden
zijn. Zij heeft het vruchtgebruik.

501

502

503

bijzonderheden

1

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
206v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roloffsz, Margreta
Henricks, Lucas
Carsten, Jan
Roloffsz, Arent

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
207
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sijmonsz, Marrichien
Berentsz, Jan
Henricksen, mr Gerrit
Brandenburch, Gerrit Gerr.

samenvatting

Comparante verklaart van haar schoonvader de erfenis en goederen van
haar schoonmoeder te hebben ontvangen, waarvoor zij hem bedankt met
belofte van vrijwaring. De voogden worden van hun momberschap
ontslagen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
207v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Herman, Maria
Gre, Osia le
Andriessen, Martin

) Kapitein - veel meer details in de akte.

DATUM:

28-05-1650

Comparante
Echtgenoot
Voogd
Voogd

DATUM:

22-06-1650

Comparante
Schoonvader
Voogd
Voogd

DATUM:

29-08-1650

Wed. van Cornelis Thonissen
Voogd
Voogd
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Wed. G. J. Sliter

Moeder

504

505

506

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Cornelissien Thoenijs
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd twee pond groot en belooft haar
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede
moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
207v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Starck, Marriken
Hoff, J.
Starcken, Marten

DATUM:

19-11-1650

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. C. Crijnsen
Zoon – Amsterdam

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar zoon Marten om van de
bewindhebbers van de Oostindische Compagnie te Amsterdam het bedrag
van 400 stuks realen van achten te vorderen die haar zoon Jan Starck,
overleden in Oost-Indië haar per testament heeft vermaakt en daarbij al het
noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
208v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis
Kampen, Karpersteeg

comparanten

Franssen, Max
Bornam, Johan
Claessen, Hendrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Frans en Hermtien Max
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ100 c.g., de dochter
moeders kleren en de zoon een pak kleren en belooft hen lezen, schrijven en
een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik en stelt zijn
huis als onderpand.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
208v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

21-03-1651

Wdn. van Hendrickien Berents
Voogd
Voogd

DATUM:

173

10-04-1651

Vader

507

508

comparanten

Deesmers, Marrigien
Tijssen, Jan
Gerrijts, Peter

Wed. van Jan Groen
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gerrigien en Egbert
Janssen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ30 c.g. en belooft
hen te verzorgen en een ambacht te laten leren en te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
209
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Veine, Marijken
Hopman, Abram Dirx
Munter, Henrick
Bronckhorst, Peter Jans. van

DATUM:

Moeder

28-04-1651

Comparante
Echtgenoot
Voogd
Voogd

Overleden

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
209
Verklaring

onroerend goed

Huis
Kampen, Vrouwensteeg, tussen J. T. Veene en het Witte Cruis

comparanten

Lucassen, Mechtelina
Hattum, jkr Johan van
Hanecamp, Engbert C.
Sijbrants, Femmeken
Stuirman, Henrick Crachsen

DATUM:

12-06-1651

Comparante
Momber
Schuldenaar
Schuldenares
Borg

Echtpaar

samenvatting

Comparante, erfgename van Geert Momme en caverende voor de andere
erfgenamen, verklaart van Engbert Hanecamp en echtgenote ontvangen te
hebben de jaarlijkse rente van ƒ20 c.g. minus 1½ stuiver gevestigd op zijn
huis, waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring. De borgstelling
wordt vernieuwd.

bijzonderheden

Geen

174

509

510

511

512

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
209v
Verklaring

DATUM:

14-06-1651

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Herms, Michiel
Michiels, Hermen
Janssen, Gerbrant
Hagedoorn, Dirck

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
210
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, mr Claes
Bornheman, Johannes

Comparant
Vader
Voogd
Voogd

DATUM:

02-04-1649

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Procureur Kampen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Bornheman om zijn zaken
waar te nemen en alles te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
210
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, mr Nicolaes
Arnhem, Roebert van
Bornheman, Johannes

Samenvatting

Comparant, gevolmachtigde, verstrekt op zijn beurt een volmacht aan
Johannes Bornheman om, zowel binnen als buiten rechten, de zaken van
zijn opdrachtgever met Peter Ottsen Schipper en Claes Hollander waar te
nemen.

bijzonderheden

1

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
210v
Kinderbewijs

DATUM:

04-06-1649

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Gevolmachtigde

) heer van Roesendall en landdrost van de Veluwe

DATUM:
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07-03-1650

Barbier
1
)

513

514

onroerend goed

Erf
Kamperveen

comparanten

Aerts, Niese
Backer, Heijmen Hermsen
Engberts, Cornelis

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geertruijdt,
Hendrickien, Engbert en Jan Sijmense als vaders erfdeel te hebben
gereserveerd een bedrag van ƒ2850 c.g. en de helft van het erf in
Kamperveen, afkomstig van haar ouders, de meisjes een bed met
toebehoren, de jongens een paard of 50 daalders aan hout en samen de
opbrengst van vaders kleren en een burgeruitzet en belooft hen lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
211
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vogelpoot, Nicolaes
Schuppingen, Henrick H. v.
Bongaerdt, Leonardt

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Agnis, Arnoldus en
Anna Catharina Vogelpoot als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ300
c.g., waarvan de voogden reeds ƒ160 c.g. hebben ontvangen en verder de
helft van alles wat hij zal erven van zijn vader Arnold Vogelpoot en Agnis
Struij, overleden in Reckelinghausen en belooft hen lezen, schrijven en wat
verder nodig is, te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
211v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, bij de Kalverhekkenbrug, hoek Kerksteeg

comparanten

Willems, Mensien
Hendricks, mr Hermen
Cornelissen, Gerrit

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Willem en Bettien
Christiaens als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ600 c.g., de
dochter een bed met toebehoren en belooft hen lezen, schrijven en een
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd is,

Wed. van Sijmon Engberts
Voogd
Voogd

DATUM:

16-01-1651

Wdn. van Lubbe Hans
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

12-10-1654

Wed. van Christiaen Engberts
Voogd
Voogd

176

Moeder

Moeder
Timmerman

waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. in de kantlijn: op 17-04-1654 stelt zij als onderpand haar huis.

515

516

517

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
212
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Herms, Otto
Constapel, Anna
Sweertsz, Swaentien

DATUM:

18-09-1649

Comparant
Comparante
Tussenpersoon

Echtpaar
Echtg. R. J. Backer

samenvatting

Comparanten verklaren ontvangen te hebben van Swaentien Sweertsz een
bedrag van ƒ95 c.g. afkomstig van de bewindhebbers der Oostindische
Compagnie te Amsterdam als verdiensten van Jan Sweertsen, zoon van
Sweer Jans en krachtens vonnis van de rechtbank in Zwolle aan
comparanten toegewezen, waarvoor zij haar bedanken met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
212
Verklaring

onroerend goed

Huis
Kampen, Nieuwstraat, tussen Jan Wolters en Lucas Mussche

comparanten

Sticker, Otto
Wilsem, jkr Frans van
Hardenberch, Arent Egb. vd

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Otto Sticker, hebben een lijfrente van 1½ g.g.
op het huis van wijlen Claes Wijlmaecker en verklaren dat diens erfgenamen
kapitaal en rente afgelost hebben met ƒ49 c.g., betaald aan Jan Herms,
mede-erfgenaam. De borgen staan garant voor eventuele verdere
aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
212v
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Gansneb gnd T., Otto

DATUM:

30-10-1649

Comparant
Borg
Borg

DATUM:

15-06-1652

Volmachtgever

177

De erven van …

Luitenant

Blanckvoort, jkr Gerrit

Gevolmachtigde

Neef

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn neef jkr Gerrit Blanckvoort om
met zijn broer burgemeester Johan Gansneb gnd Tengnagel, zijn zusters
Geertruijdt en Margreta Gansneb gnd Tengnagel over te gaan tot verdeling
en scheiding van de goederen van zijn ouders jkr Otto Gansneb gnd
Tengnagel en jfr Elijsabet Claus, zijn deel te ontvangen en verder alle
maatregelen te treffen die nodig zijn.

bijzonderheden

Geen

De bladzijden 213v t/m 214v zijn blanco.
518

519

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
215
Verklaring

DATUM:

15-05-1648

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Buijttendijck, Jan Janssen
Jans, Petertien
Nessinck, Arent Roeloffsen
Claessen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn vrouw van haar voogden de erfenis en
goederen heeft ontvangen van haar moeder en nog ƒ400 c.g. van haar tante
Jacobbien uit Harderwijk en ƒ60 van haar grootmoeder, waarvoor zij hen
bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
215
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hendrix, Pieter
Jans, Marritien
Veen, Johannes

Comparant
Echtgenote
Voogd
Voogd

DATUM:

09-02-1648

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Namens zijn opdrachtgeefster, verstrekt comparant een volmacht aan
Johannes Veen om, zowel binnen als buiten rechten, haar zaken waar te
nemen, speciaal die tegen Pieter de Haen, gewoond hebbend in de brouwerij
van Croon, met wie zij via een trouwbelofte verbonden is dd 03-05-1647, hem
te vervolgen en te procederen en van hem ƒ175 c.g. te eisen die haar
toekomen krachtens notariële akte, waarvan zij een kopie heeft en verder al
het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

178

520

521

522

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
215v
Kinderbewijs

DATUM:

27-02-1649

onroerend goed

Huis
Kampen, Nieuwstraat, bij de Buitenkerk

comparanten

Pouwelts, Pouwel
Coeckoeck, Ariaen Wijgers
Pouwels, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Geertien Pouwelts als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van honderd daalders,
ook is van haar grootmoeder nog iets te verwachten en belooft haar lezen en
schrijven te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is,
waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. in de kantlijn: op 11-03-1656 hebben de voogden het kindsdeel verhoogd
tot ƒ184 c.g. waarvoor de vader zijn huis als onderpand heeft gesteld.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
216
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Valck, Peter Ghijsberts
Gier, Jan de
Cuerbeecke, Albert van der
Breda, Rutger van

Wdn. Willemtien Pouwelts
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

23-07-1649

Comparant
Comparant
Executeur
Executeur

Echtg. L. Peters

samenvatting

Comparant, vader van Maria en Jacques Peters, erfgenamen van Geesien
Cost, weduwe Jan Cort en zijn zwager verklaren van de executeurs van het
testament de erfenis te hebben ontvangen die hen toekomt, waarvoor zij hen
bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
216v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wijringen, Peter Henricks van
Wijringen, Henrick Peters van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zoon Henrick om, in der minne of
gerechtelijk, de uitstaande schulden te innen in de diverse schoutambten
van Raalte en ter Heijne en daarbij te handelen in de geest van
opdrachtgever, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

179

12-09-1649

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Gezworen gemeente
Zoon

523

524

525

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
217
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dam, Philip van
Stuirman, Henrick Crachtsen

16-04-1650

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUL

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Crachtsen Stuirman om, in
der minne of gerechtelijk, zijn uitstaande schulden te innen bij verschillende
personen en daarbij de nodige maatregelen te treffen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
217v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Leonardus, ds Petrus
Lenaerts, Catharina
Breda, Rutger van
Lenaerts, Johan
Lenaerts, Abraham
Lenaerts, Henrick

DATUM:

25-04-1650

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Momber
Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Predikant Wanneperveen
Secretaris

Broer

samenvatting

Comparanten, mede caverende voor hun broer Leonardt Lenaerts, allen
erfgenamen van dr Paulus de Leonardis, in leven predikant alhier,
verstrekken een volmacht aan hun broer Henrick om namens hen te
verkopen en over te dragen alle nagelaten aandelen op de Westindische
Compagnie te Amsterdam en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
218
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Veene, Petrus
Nieuwenhoove, Constantia
Buirstede, de Heer

DATUM:

08-05-1650

Volmachtgever
Echtgenote
Gevolmachtigde
e

Apotheker
Breda

samenvatting

Voor zijn vrouw Constantia, erfgename voor 1/5 deel van haar vader dr
Cornelius van Nieuwenhoove, verstrekt comparant een volmacht aan de heer
Buirstede uit Breda om, in der minne of gerechtelijk, het vijfde deel te
vorderen van ƒ280 c.g. wegens verkocht houtgewas, het vijfde deel van het
pachtgeld van een stuk land en van de renten, alles volgens testamentaire
dispositie en verder al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

180

526

527

528

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
218v
Volmacht

DATUM:

19-08-1650

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Veen, Petrus
Niuwenhoff, Constantia van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote Constantia van
Niuwenhoff om voor de Raden van Brabant te verschijnen en daar
verantwoording af te leggen over de pretenties van hun neef dr Didelin van
Niuwenhoff op hun goederen in Breda en verder te handelen zoals
comparant zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 219
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cornelissen, Peter
Crijnen, Leentien
Berentsen, mr Daniel
Goersen, Goerts

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Apotheker
Echtgenote

20-05-1651

Comparant
Echtgenote
Voogd
Voogd

Kistenmaker

samenvatting

Comparanten verklaren ontvangen te hebben van hun voogden de erfenis en
goederen van hun grootouders en hun oom Jan Christiaensen
Quinckelenburch, overleden in Zuid Duitslandt, waarvoor zij hen bedanken
met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
219
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kickwijs, Peter Jacobsen
Roloffsz, Gerrichien
Egbertsz, Roloff

samenvatting

Comparant verklaart van zijn schoonvader de erfenis en goederen te hebben
ontvangen van zijn schoonmoeder, waarvoor hij hem bedankt met belofte
van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

181

31-05-1651

Comparant
Echtgenote
Schoonvader

529

530

531

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
219v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Davidtsz, Peter
Henricks, Goosen
Goertsen, Abraham Henricks
Meer, Davidt ter

samenvatting

Comparanten hebben zich borg gesteld op verzoek van de crediteuren van
Abraham Henricks Goertsen ten gunste van Davidt ter Meer wegens een
doek van 20 ellen en nog een van 15 ellen waarvan een derde deel is
geweven en waarvan ter Meer zegt dat ze hem toebehoren en ze met
toestemming van Schepenen en Raad uit de boedel van Abraham Henricks
Goertsen heeft gehaald.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
220
Kinderbewijs

onroerend goed

Twee huizen, erven en wheren
Kampen, één Achter de nieuwe Muur en de ander in de Blauwehandsteeg

comparanten

Dircksz, Pouwel
Henricksz, mr Lubbert
Claesen, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Dirck, Geertruit,
Anneken en Jenneken Pouwel als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
samen een bedrag van ƒ450 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een
handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik en stelt daarvoor als
onderpand zijn twee huizen, waarvan één zijn woonhuis is.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 220v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Entes, Philips
Wilmerton, Abraham
Wils, Cornelijs

samenvatting

DATUM:

DATUM:

03-10-1651

Borg
Borg
Aanvrager
Begunstigde

24-10-1651

Wdn. van Greetien Jansz
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

10-12-1651

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

Koopman Amsterdam
Idem

Comparant verklaart schuldig te zijn aan twee kooplieden uit Amsterdam een
bedrag van ƒ127-18 c.g. dat hij belooft te betalen op 30-06-1652 met ƒ40 c.g.,
in september weer met ƒ40 en tenslotte de rest op 31-12-1652; hij stelt als
onderpand zijn persoon en goederen, als bij verwonnen panden.

182

532

533

534

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
221
Kinderbewijs

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Lamberts, Petertien
Janssen, Roeloff
Roeloffs, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lambert en Erwertien
Lubbertsz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ1200 c.g. en
samen de helft van al het land dat zij tegenwoordig bezit, verder een
behoorlijke 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. Zij heeft het vruchtgebruik.

bijzonderheden

1

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 221v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, hof en erf
Kampen, Kalverhekkenweg

comparanten

Velthuijs, Jan Petersz
Hermsz, Lambert
Henricks, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Peter, Willem en Aeltien
Jansz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd de jongens samen ƒ65
c.g. en de dochter ƒ25 c.g. en een bed met toebehoren en ieder een uitzet; hij
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren, de dochter
naaien en verder te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de
voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik, waarvoor hij als
onderpand stelt zijn huis, dat nog bezwaard is en zijn goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
222
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bandt, Peter Peters

DATUM:

02-01-1652

1

Wed. van Lubbert Janssen )
Voogd
Voogd

Moeder
Schoenmaker

) op Coelvoet

DATUM:

31-01-1652

Wdn. van Jacobien Arentsz
Voogd
Voogd

DATUM:

05-06-1652

Wdn. van Lijsabet Jans

183

Vader
Brouwer

Vader

Rutgerts, Engelbert
Hermssen, Jacob

535

536

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Annigien Peters
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. en moeders hoijcke en
ring, alles zal voor de kinderen belegd worden 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

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
222v
Volmacht

onroerend goed

Een stuk land
Sittard, te Tudderen

comparanten

Jansen, Peter
Willemsz, Geertien
Willemsz, Reiner

DATUM:

28-10-1652

Volmachtgever
Echtgenote
Gevolmachtigde

Zwager

samenvatting

Voor zijn vrouw, verstrekt comparant een volmacht aan zijn zwager Reiner
Willemsz om, mede namens de andere erfgenamen, zijn aandeel in een stuk
land te verkopen met alle daarbij behorende rechten en verder alle
voorkomende maatregelen te treffen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 223
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis
Kampen, Nieuwstraat, t.o. de Buitenkerk

comparanten

Martens, Pieter
Dirx, Annigien
Uleus, Dirck Janssen

DATUM:

09-12-1652

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Koopman Amsterdam

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Dirck Janssen Uleus een bedrag
van ƒ344-10 c.g. wegens geleverde wol waarvoor zij terecht “gependet” zijn ;
zij dragen nu ƒ372 c.g. over waarvoor hun huis is verhypothekeerd, evenals
het gereedschap en andere goederen, die zij voorlopig nog mogen
gebruiken, zoals: weefgetouw, zes wielen, een kast, een aanrecht, vier tinnen
tafelborden, zestien schotels, een bed met toebehoren, stoelen, banken,
schilderijen en wat verder tot de huisraad behoort.

bijzonderheden

Geen

De bladzijden 224 t/m 227v zijn blanco.

184

537

538

539

540

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

228

DATUM:

20-06-1648

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Christoffels, Rensken
Hoff, J.
Langenburch, d. Goswinus van

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Goswinus van Langenburch om, in
der minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen tegen Mechteltien van
Hoichstraete.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
228
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gansneb gnd T., Reijner
Ingen, jkr Roeloff van
Kuerbeecke, Albart van der
Zuijlen, N. van

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

Volmachtgever
Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Procureur Utrecht

samenvatting

Comparanten, mede caverende voor de overige erfgenamen, verstrekken
een volmacht aan N. van Zuijlen om al hun zaken in Utrecht waar te nemen,
zowel in der minne als gerechtelijk, en daarbij al het noodzakelijke te doen
en daarvan verslag uit te brengen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
228v
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Ingen, jkr Roeloff van
Jacomi, Joan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Joan Jacomi om, zowel binnen als
buiten rechten, zijn zaken waar te nemen die hij in Spanje heeft en daarbij al
het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92

FOLIO:

DATUM:

19-08-1648

Volmachtgever
Gevolmachtigde

229

DATUM:

185

25-10-1648

541

542

onderwerp

Volmacht

onroerend goed

Drie morgen land genaamd het Spijk
Wilsum

comparanten

Henricks, Rutger
Henricks, Jan
Langenburch, d. Goswinus v.

samenvatting

Comparanten verstrekken, cum suis, een volmacht aan Goswinus van
Langenburch om zich te vervoegen voor het gerecht van Wilsum en daar de
aanspraken aan te horen van Peter Jacobs, Jan Dircks en Gerrit Herms,
namens hun echtgenotes Gretien en Eefse Jacobs op het vierde deel van
een stuk land in Wilsum dat hen toebehoort en daarbij de belangen van
comparanten te behartigen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
229v
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Meijer, mr Roloff
Munster, jfr Anna van
Haerle, Johannes van
Marquerinck, Christoffer
Gerversen, Alexander

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

28-02-1649

Volmachtgever
Echtgenote
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Namens zijn echtgenote, zuster en erfgename van jkr van Munster, verstrekt
comparant een volmacht aan drie personen om, in der minne of gerechtelijk,
het sterfhuis van jkr Sondach van Munster te aanvaarden en daarbij te
vorderen wat hem toekomt en verder te handelen zoals comparant zelf
gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
230
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Meijer, Roloff
Munster, Jfr Anna van

DATUM:

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Echtgenote

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote jfr Anna van Munster
om, in der minne of gerechtelijk, het sterfhuis van haar broer jkr Sondach
van Munster te aanvaarden, het deel waar zij recht op hebben te ontvangen,
te onderhandelen en verdere maatregelen te treffen.

bijzonderheden

Geen

186

543

544

545

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
230v
Schuldbekentenis

DATUM:

07-04-1649

onroerend goed

Huis
Kampen, Nieuwstraat, tussen Michiell Hansen en Bethlehem

comparanten

Ommeren, Roeloff Albartsen v.
Wesselt, Claera
Willems, Heijmen
Engberts, Sweertien

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Brouwer -Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Heijmen Willems een bedrag van
ƒ300 g.g. wegens geleverde goederen, dat zij beloven te betalen op Pasen
1650 tegen 5 procent, waarvoor zij hun huis als onderpand stellen.
NB. in de kantlijn: op 22-03-1652 meldt schuldenares en de voogd over haar
kinderen, Joost Crouwel, de bovenstaande akte te vernieuwen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
231
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Reijer
Herms, Jan

samenvatting

Comparant, erfgenaam van zijn zoon Cornelis Reijers, verstrekt een
volmacht aan Jan Herms om zijn zaken waar te nemen en speciaal die tegen
Jan Hoff over de vordering van 21 dukatons, wegens dertig verkochte
schapen, zoals door de heren van het schoutengerecht is toegestaan en die
in mei betaald hadden moeten worden.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
231v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wolffsz, Roderica de
Hoff, J.
Goris, Johannes

DATUM:

15-06-1649

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Doornspijk

07-07-1649

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. Schaeps
IUDr

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Johannes Goris om, in der minne of
gerechtelijk, haar zaken waar te nemen in Doesburg en daarbuiten en daarbij
al het noodzakelijke te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

187

546

547

548

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
232
Verklaring

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Joosten, Roloff
Cornelis, Mecheltien
Eeckholt, Johan Roeloffsen
Jans, Louwe

01-09-1649

Comparant
Comparante
Voogd
Voogd

Echtpaar
Burgemeester

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Jan Henrix, verklaren van diens voogden de
erfenis en goederen te hebben ontvangen, waarvoor zij hen bedanken met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
232
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meijnert, Reeuwert
Wolters, Marrigien
Brouwer, Andries Rijxcs
Backers, Jan Wijchers

samenvatting

Comparanten verklaren van hun voogden de erfenis en goederen te hebben
ontvangen die hun vader, Wolter Reeuwerts, voor hun moeder, Mechteltien
ter Borg, had gereserveerd, waarvoor zij hen bedanken met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritsen, Roeloff
Gerritsen, Lubbert
Worst, Willem Jacobsen

DATUM:

232v

18-02-1650

Comparant
Comparante
Voogd
Voogd

DATUM:

11-04-1650

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Burgemeester

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Willem Jacobsen Worst om,
zowel binnen als buiten rechten, hun zaken waar te nemen voor het stads- of
scholtengerecht en daarbij alle noodzakelijke handelingen te verrichten, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

188

549

550

551

552

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
233
Verklaring

DATUM:

18-11-1650

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bauckes, Rombout
Alberts, Jan
Alberts, Egbert

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
233
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsen, Rijck
Lijnde, Hendrick Janssen
Hendricksen, Lambert

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
233v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrijts, Roeloff
Wouters, Dirck
Berents, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Berend Roeloffs als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 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

1

RAK 92

FOLIO:

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

14-05-1651

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

10-04-1652

Wdn. van Jennigien Berents
Voogd
Voogd

) watermulder van het Haatland

233v

DATUM:

189

03-05-1652

1

Vader )

553

554

onderwerp

Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritsz, Roloff
Geritsz, Lubbert
Langenburch, d. Gooswinus v.

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Anne Rademaeckers, verstrekken een
volmacht aan Gooswinus van Langenburch om, in der minne of gerechtelijk,
hun zaken waar te nemen, speciaal die tegen jkr Gerrit Voirne en daarbij al
het noodzakelijke te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
234
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Ingen, jkr Roloff van
Croon, Johan

samenvatting

Comparant heeft ten overstaan van de heren Cuerbeecke en Hoolboom een
volmacht verstrekt aan Johan Croon om in de stad Saberheijn de roerende
en onroerende goederen te inventariseren van Margreta Adams, overleden
03-11-1638 en die de Armen van deze stad toekomen, deze zo duur mogelijk
te verkopen en verder alle noodzakelijke maatregelen te treffen, met macht
van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
235
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Joosten, Roloff
Cornelisz, Mechtelt

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

29-05-1652

Volmachtgever
Gevolmachtigde

1

Boekhouder )
Drapenier

) van de armen van deze stad

DATUM:

16-08-1652

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Echtgenote

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote om van de
bewindhebbers der Westindische Compagnie te Amsterdam een bedrag van
ƒ400 c.g. te ontvangen, dat door het overlijden in dienst van de Compagnie
van Jan Goosens, zoon van zijn echtgenote, op haar is overgegaan en
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

190

555

556

557

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
235
Verklaring

DATUM:

onroerend goed

1. Huis en erf
Kampen, Broederstraat
2, Hof
IJsselmuiden, aan de Baan

comparanten

Goertsz, Roeckes
Moerkercken, Gerrit Joosten
Goertsz, Susanna

09-10-1652

Comparant
Zwager
Zuster

Echtpaar

samenvatting

Comparant verklaart van zijn zwager en zuster het huis en de hof van zijn
ouders ontvangen te hebben en enige goederen, waarvoor hij hen bedankt
met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
235v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Praam

comparanten

Gerritsz, Richert
Henricksz, Hermen

samenvatting

Comparant verklaart per resto schuldig te zijn aan Hermen Hendricksz
wegens een gekochte praam ƒ28 c.g., minus de wijnkoop, die hij zal betalen
op Martini 1653, waarvoor hij zijn praam als onderpand stelt, zijn persoon en
goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
236
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Petersen, Rijckelt
Stercke, Crijn Claessen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Crijn Claessen Stercke een bedrag
van ƒ200 c.g. vanwege een cessie van de weduwe van Gerrit Wachter dat hij
belooft te betalen met a.s. St. Jacob, met een maand speling, als bij
verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

16-11-1652

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Schuldenaar
Schuldeiser

Bladzijde 236v is blanco.

191

28-05-1656

558

559

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
237
Schuldbekentenis

DATUM:

07-02-1652

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Snauwert, Crispijn
Eckelboom, Stientien

samenvatting

Vanwege een uitspraak van de Raad, verklaart comparant schuldig te zijn
aan de weduwe Eckelboom een bedrag van ƒ83-16 c.g., dat hij belooft te
betalen heden over drie maanden.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
237
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrix, Cunnigien
Dijck, Peter Claessen

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Peter Claessen Dijck om haar zaken
waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en daarbij alles te doen wat
noodzakelijk is, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

Schuldenaar
Schuldeiseres

DATUM:

Brouwer
Weduwe

21-04-1652

Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

De bladzijden 238 t/m 239v zijn blanco.
560

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
240
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Lespiere, Steven de
Seullijn, Hester
Japin, Davidt
Hoff, Johan
Roemer, Leonardt

DATUM:

14-02-1648

Volmachtgever
Echtgenote
Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Wdn. J. Roemers
1
Echtg. S. Roemers )
Koopman Aken

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Joanna Seullijn en mede-erfgenamen van Jan
Buiret sr, overleden in 1626 in Aken, verstrekken een volmacht aan Leonardt
Roemer om van Jan en Daniel Buiret, executeurs van het testament, het geld
te vorderen dat comparanten toekomt volgens balans en rekeningen en
daarbij alle noodzakelijke maatregelen te treffen. Gevolmachtigde zal
schadeloos gesteld worden.

bijzonderheden

1

) secretaris en ontvanger van Vollenhove

192

561

562

563

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
241
Verklaring

DATUM:

14-02-1648

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brandt, Susanna
Bosch, Henrick
Roelofsz, Lambert
Hoff, Joan

samenvatting

Comparante verklaart van haar voogden de goederen van haar ouders en
haar grootmoeder, Jenneken la Planque, te hebben ontvangen, waarvoor zij
hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
241
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Burt, jfr Susanna
Hoff, J.
Burt, Jacob

Comparante
Echtgenoot
Voogd
Voogd

DATUM:

26-06-1648

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. A. Hartweijer
Neef - Middelburg

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar neef Jacob Burt om, in der
minne of gerechtelijk, de legaten, goederen en erfenissen te ontvangen die
haar toekomen na het overlijden van haar neef Jan de Blieck, overleden te
Gent, en daarbij te handelen in haar geest, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Boven het woord: couzijn, staat steeds: broeder geschreven.

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
242
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Herms, Stintgen
Laurensz, Jurrien
Claesen, Dirck

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geertgen, Swaentgen
en Hermen Jochems als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een
half 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

DATUM:

14-09-1648

Wed. van Jochem Willems
Voogd
Voogd

193

Moeder

564

565

566

567

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
242
Kinderbewijs

DATUM:

18-01-1649

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Thonijs, Stientien
Hendricksen, Jan
Gerritsen, Hendrick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Stientien Albarts als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en een obligatie van ƒ50 g.g.
op de weduwe van Albart Janssen Pannebacker, Aeltien Jans en een bed
met toebehoren als zij trouwt 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

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
242v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsz, Steven
Arentsz, Goesen
Willemsz, Vribbelt

samenvatting

Comparant verklaart van de voogden over zijn overleden dochter
Henrick(ien) Stevensz haar erfenis en goederen te hebben ontvangen,
waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
243
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Robijn, Simon
Langenburch, ds Gooswinus v.

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan ds Gooswinus van Langenburch om
zijn zaken voor het stads- en landgericht waar te nemen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92

FOLIO:

Wed. van Albart Thijmensen
Voogd
Voogd

DATUM:

23-04-1649

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

243

Wdn. A. Henricks

25-08-1649

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

194

Moeder

02-11-1649

568

onderwerp

Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Andries, Sander
Sanders, Swaentien

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Dochter

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn dochter Swaentien om van de
Oostindische Compagnie te Amsterdam de gage van zijn zoon Andries
Sanders te vorderen en ontvangen die hem toekomt en verder alle
formaliteiten te vervullen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
243v
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Bartolts, Stijntien
Breda, Rutger van
Minicus, Jan

DATUM:

28-03-1650

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Echtgenoot

Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om haar goederen
en landerijen in Gelderland te beheren, te verkopen, te verhuren etc., zoals
zij zelf gedaan zou hebben, met macht van substitutie.

569

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
244
Betalingsbelofte

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Bisschop, Steven
Hoolboom, Reijner
Carsten, Jan

samenvatting

Comparant belooft aan Reijner Hoolboom en Jan Carsten de verlopen rente
over 1649 en 1650 te betalen van het overgenomen huis van Gijsbert Peters
Smitt, heden over drie weken, net zoals hij belooft de ƒ400 g.g. van de
verlopen termijnen van dat huis te betalen met Pasen 1651, waarvoor hij
garant staat met persoon en goederen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

10-05-1650

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

195

570

571

572

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
244v
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

Erf Campherbeeck of den Heitberg
Hardenberg

comparanten

Ost, Swaentien van
Hardenberch, Johan v.
Munckerum, Johannes
Hardenberch, Agatha
Hardenberch, Everh. van
Hardenberch, Arnoldus v.

19-06-1650

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Volmachtgever
Volmachtgeefster
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Wed. L. v. Hardenberch
1

Echtg. A. v.Hardenberch )
2
En Margareta, Swaentien )
Predikant Hattem

samenvatting

Comparanten, allen erfgenamen van burgemeester Lubbert van
Hardenberch, verstrekken een volmacht aan Arnoldus van Hardenberch om
van jkr Johan van Sevener toe Bertum de resterende kooppenningen van het
erf Campherbeeck te vorderen.

bijzonderheden

1)

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
245v
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Reijnersen, Stoffel
Tijlemans, Anna

Predikant Meppel
) en Arnolda van Hardenberch

2

DATUM:

Meer details in de akte.

21-08-1650

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Echtgenote

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote om, in der minne of
gerechtelijk, in het land van Gulik de erfenis op te eisen van zijn
schoonmoeder, haar goederen te verkopen, geld te ontvangen enz. en te
doen wat nodig is, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
246
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bischop, Steven
Janssen, Nicolaes

DATUM:

28-02-1651

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Chirurgijn Heerde

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Nicolaes Janssen om, in der minne of
gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen op de Veluwe en daarbij al het nodige
te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

196

573

574

575

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
246
Verklaring

DATUM:

28-02-1651

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roloffsz, Swaen
Hoff, J.
Roloffsz, Roloff
Roloffsz, Jacob
Roloffsz, Roloff

samenvatting

Comparanten verklaren van hun vader Roloff Roloffsz de erfenis en
goederen van hun moeder ontvangen te hebben, waarvoor zij hem bedanken
met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
246v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Douwes, Sirck
Veen, dr Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan dr Johan Veen om, zowel binnen als
buiten rechten, zijn zaken waar te nemen en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 247
Volmacht

onroerend goed

Huizen
Aken, op den Driest

comparanten

Beijers, Sara
Hoochstraeten, H.van
Dubbelts, Jacob
Petersen, Denijs

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Jacob Dubbelts en Denijs Petersen
om haar huizen in Aken zo duur mogelijk te verkopen en daarbij alle
formaliteiten te vervullen.

bijzonderheden

Geen

Comparante
Momber
Comparant
Comparant
Vader

DATUM:

Wed. C. Jansen

07-05-1651

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

05-07-1651

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

197

Wed. Antoni Saijen

576

577

578

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
247
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en brouwerij
Kampen, Bovenpoorte

comparanten

Jansz, Swane
Cornelisz, Gerrit
Arentsz, Warner

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Greetien, Jennechien,
Cornelis, Jan, Jacob en Lijsbeth Deesemers als vaders erfdeel te hebben
gereserveerd ieder kind ƒ150 c.g., de zoons een pak kleren en een mantel, de
dochters een bed met toebehoren of ƒ50 c.g. en belooft hen lezen, schrijven
en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik en stelt als
onderpand haar huis.

bijzonderheden

1

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
248
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Palm, Sijmon
Palm, Gabriel
Jansz, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Stijntien en Peter
Sijmonsz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ25 c.g., moeders
kleren en een zilveren lepel 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

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
248v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Voegelpoel, Adriana Jans van
Veen, Henrick Wouters van
Langenburch, d. Goswinus v.

samenvatting

DATUM:

31-07-1651

1

Wed. van Deesmer Cornelis )
Voogd
Voogd

Moeder

) Brouwer

DATUM:

11-10-1651

Wdn. van Lijsbeth Petersz
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

04-12-1651

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Echtgenoot

Comparante, gevolmachtigd door haar echtgenoot, verstrekt op haar beurt
een volmacht aan Goswinus van Langenburch om zijn zaken waar te nemen
en speciaal om beslag te leggen op het geld van Willem Wierick dat bij
Johan Hoff berust en daarbij al het nodige te doen.

198

579

580

581

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
248v
Verklaring

onroerend goed

Huis, erf en where met de Drie Mollen
Kampen, Bovenpoorte

comparanten

Gerrits, Swaentien
Hoochstraeten, Hendr. v.
Wernersen, Jan
Berentsen, Jan

samenvatting

Comparanten verklaren dat Jan Berentsen afgelost heeft zijn jaarlijkse 18
stuivers gevestigd op zijn huis, verplichting waarvan de verzegelde brief is
verdwenen, die zij hem ter hand zullen stellen zodra deze gevonden is;
hierbij wordt de hoofdsom en rente gecasseerd.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
249
Volmacht

onroerend goed

Kaag

comparanten

Pieters, Sijbrant
Veen, Johan

DATUM:

26-07-1652

Comparante
Momber
Zoon
Schuldenaar

DATUM:

Wed. Werner Albartsen

19-07-1652

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Veen om, zowel binnen als
buiten rechten, twee resterende derde delen van ƒ445 c.g. te vorderen van
Take Hillebrants wegens de aankoop van een kaag met toebehoren, nu door
het gerecht in beslag genomen en daarbij al het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
249v
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Eckelbooms, Stientien
Maiten, Peter Jansz van der

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Peter Jansz van der Maiten om, in
der minne of gerechtelijk, haar uitstaande schulden in Gelderland te innen
volgens de daar geldende regels en te doen wat zij zelf ook gedaan zou
hebben, met macht van substitutie.

DATUM:

199

…

Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Weduwe

bijzonderheden

Akte is doorgehaald; de namen van de momber en echtgenoot zijn niet
ingevuld.

De bladzijden 250 t/m 250v zijn blanco.
582

583

584

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
251
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Francken, Trijntgen
Steenberch, Gerrit Jansen
Henricks, Tijmen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Gretken Michgels als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 g.g. en belooft haar lezen,
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
251
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Trintgen
Gerrits, Arent
Hermsen, Hermen

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
251v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dirricksen, Jan
Dubbelts, Tijmentien
Gerrits, Henrick
Jans, Hendrickien

samenvatting

DATUM:

22-03-1648

Wed. van Michgel Arents
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

29-04-1648

Comparante
Echtgenoot
Stiefvader

DATUM:

06-06-1648

Comparant
Echtgenote
Schoonvader
Moeder

(Stiefvader?)

Comparanten verklaren van hun schoonvader en moeder de goederen van
hun vader Dubbelt Dreesen ontvangen te hebben, die hen per testament dd

200

april 1638 waren toegezegd, waarvoor zij hen bedanken met belofte van
vrijwaring.

585

586

587

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
251v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berents, Trientien
Braeckel, Hans
Potgieter, Simon Henrix

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Claes en Andries
Jansen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ10 c.g., te
versterven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen, schrijven en
een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
252
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Helmichsen, Toenis
Backer, Aelt Jansen
Carel, Berent
Ottsen, mr Hermen

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
252v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Daken, Thomas
Borneman, Joannes

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Borneman om, in der

DATUM:

21-09-1648

Wed. van Jan Claesen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

08-03-1649

Comparant
Stiefvader
Voogd
Voogd

DATUM:

18-07-1649

Volmachtgever
Gevolmachtigde

201

minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen die hij hier te doen heeft,
zoals comparant zelf gedaan zou hebben, met macht van substitutie.

588

589

590

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
252v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobs, Trientien
Breda, Rutger van
Jansen, Jacob
Fopssen, Jan
Hoedemaecker, Toenijs de

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 253
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Laurents, Trientien
Richter, Jurrien Laurents
Willemsz, Rotger

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Albert en Annigien
Albertsz van Steenforden te hebben gereserveerd ieder kind ƒ1500 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. Zij heeft het vruchtgebruik en stelt als onderpand
haar roerende en onroerende goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
253v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobs, Trijntien
Jansen, Elsken

DATUM:

17-08-1649

Comparante
Momber
Vader
Voogd
Voogd

DATUM:

26-09-1649

Wed. Albert A. v. Steenforden
Voogd
Voogd

DATUM:

07-11-1649

Comparante
Comparante

202

Moeder

Echtg. J. Jansen

Hoff, J.
Sweertsen, Toenis
Foppsen, Jan

591

592

593

Momber
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante, mede vacerende voor haar zuster Janneke Jacobs en de
echtgenote van Jochem Jansen verklaren van hun voogden de erfenis en
goederen van hun ouders ontvangen te hebben, waarvoor zij hen bedanken
met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
254
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Broederstraat

comparanten

Jacobsz, Tijmen
Pitersz, Jan

DATUM:

00-02-1650

Schuldenaar
Schuldeiser

Amsterdam

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Pitersz uit Amsterdam een
bedrag van ƒ226 c.g. wegens ontvangen waren, dat hij belooft binnen een
jaar te betalen; indien hij in gebreke blijft zal hij 5 procent rente betalen en
stelt zijn huis als onderpand, dat nog bezwaard is met ƒ100 g.g.
NB. in de kantlijn: op 02-09-1651 meldt schuldeiser dat Thomas Berentsen de
schuld heeft betaald, waarvoor hij bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
254v
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Henricksen, Thoenis
Eeckholt, Hendrick

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Hendrick Eeckholt om bij de heren
Gedeputeerden van Overijssel de ƒ1000 c.g. te eisen, die hij door een
uitspraak van de magistraat van Zwolle tegoed heeft van de goederen van
zijn grootvader en daarbij alle noodzakelijke maatregelen te treffen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

De akte van bewijzing dd 1650 is in het boek van 1644 geplaatst.

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
255
Kinderbewijs

DATUM:

08-05-1650

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

203

15-06-1650

594

595

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cerrijs, Thomas
Sijmonts, Jelte
Prijsman, Igerman

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Greetien Thomas als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12 c.g. en belooft haar lezen,
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed vader
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
255v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobsz, Tijmen
Jacobsz, Peter
Hoff, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jacob, Henrick,
Lubbert, Peter en Jan Tijmensz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
samen ƒ21 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten
leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
255v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Calff, Thomas Andriessen
Jans, Aeltien
Wilsem, Frans van

samenvatting

Namens zijn vrouw, verstrekt comparant een volmacht aan Frans van
Wilsem om, zowel binnen als buiten rechten, haar zaken binnen Kampen
waar te nemen en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Trijntien Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

27-07-1650

Wdn. van Gretien Jansz
Voogd
Voogd

DATUM:

204

Vader

Vader

22-07-1650

Volmachtgever
Echtgenote
Gevolmachtigde

596

597

598

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
256
Schuldbekentenis

DATUM:

11-09-1650

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Craessen, Toenijs
Janssen, Coendert

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Coendert Janssen een bedrag van
ƒ18 g.g. wegens huishuur per Pasen 1651, waarvan hij de helft zal betalen
door iedere week vanaf Michael van zijn loon 10 stuivers aan schuldeiser te
brengen, waarvoor al zijn huisraad onderpand is.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
256v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jochems, Toenis
Steeg, Jan ter
Veen, Geert

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

28-10-1650

Comparant
Tussenpersoon
Schuldenaar

Kapitein
Kapitein

samenvatting

Comparant verklaart via Jan ter Steege van kapitein Geert Veen het geld te
hebben ontvangen dat deze hem schuldig was, waarvoor hij hem bedankt
met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
256v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Toenisz, Trijne
Petersz, Bartolt
Vreese, Dirck Henricks
Meijer, Gerrit Dircks

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Peter, Toenis, Trijne,
Bartelt en Henrick Henricks als vaders erfdeel te hebben gereserveerd
samen een bedrag van ƒ3000 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee
de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

21-11-1650

Wed. van Henrick Petersz
Voogd
Voogd
Voogd

205

Moeder

599

600

601

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
257
Volmacht

onroerend goed

Huis en erf
Kuinre

comparanten

Albertsz, Toenisken
Hoff, J.
Vreese, Henrick Dircks
Frericks, Frerick
Claesen, Claes
Merinersz, Gerbrant
Jansen, Jan

DATUM:

12-12-1650

Volmachtgeefster
Momber
Voogd
Voogd
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Wed. mr D. Henricks

Kuinre
Idem
Idem

samenvatting

Comparante en de voogden over haar kinderen, verstrekken een volmacht
aan Claes Claesen, de voogden aan de andere twee, om aan de meest
biedende haar aandeel te verkopen in een huis in de heerlijkheid van Kuinre
en daarbij alle voorkomende maatregelen te treffen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 257v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Toenijs, Toenijs
Jansen, Jan
Peters, Claes

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Reijner, Jan en Trude
Toenijs als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. samen en
moeders kleren, op voorwaarde dat Reijner wegens zijn onnozelheid daarvan
ƒ25 c.g. zal krijgen en belooft hen te verzorgen en daarbij te doen zoals een
goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
258
Kinderbewijs

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen Margareta Steenbergen en Jan G. van Dijck
2. Huis
Kampen, Hofstraat, naast het Zwarte Peerd

comparanten

Mensinck, Toenijs
Roeloffsen, Arent
Berentsen, Peter

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Abraham Thoenissen als

DATUM:

14-04-1651

Wdn. van Stijne Reijnerts
Voogd
Voogd

DATUM:

17-04-1651

Wdn. van Sara Andries
Voogd
Voogd

206

Vader

Vader

moeders en grootvader Andries Evertsens erfdeel te hebben gereserveerd
een bedrag van ƒ1000 c.g., waarvan de legitieme portie van de vader, ƒ533-7
c.g., reeds is afgetrokken en ƒ70 c.g. van de moeder, verder 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. Hij heeft het vruchtgebruik en stelt als onderpand zijn
woonhuis.
NB. in de kantlijn: op 16-01-1661 heeft comparant dit huis verhypothekeerd
voor ƒ400 g.g. en ook zijn huis in de Hofstraat; op 18-12-1668 meldt Abraham
Thoenissen dir bedrag te hebben ontvangen.

602

603

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
258v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Everts, Trijne
Wernersen, Jan
Dreessen, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Berent
Hermsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ3 c.g. en belooft
hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een
goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
259
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobs, Trijne
Claessen, Hendrick
Hendricksen, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jacob Janssen als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ75 c.g. en belooft hem lezen, schrijven en
een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. in de kantlijn: op 06-07-1670 meldt Claes Centsen, weduwnaar van Trijne
Jacobs, het bedrag van ƒ75 c.g. aan de voogden te hebben overgedragen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

18-08-1651

Wed. van Hermen Scholtis
Voogd
Voogd

DATUM:

27-09-1651

Wed. van Jan Dirricksen
Voogd
Voogd

207

Moeder

Moeder

604

605

606

607

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
259v
Volmacht

DATUM:

23-10-1651

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hummel, Toenijs
Mentinck, Joost
Hesselinck, Oloff

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Oloff Hesselinck om, in der
minne of gerechtelijk, van Bette Claes het geld te vorderen dat zij
comparanten nog schuldig is en daarbij al het nodige te doen, met macht
van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
259v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis
Kampen, Hofstraat

comparanten

Hartgerts, Thijs
Steenbergen, Gerrijt Janssen
Berents, Peter

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

14-11-1651

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

Burgemeester

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrijt Janssen Steenbergen en
Peter Berents ƒ25 g.g., waarvoor hij als onderpand stelt zijn aandeel van de
verkoop van zijn huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
260
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sijmonts, Toenijs
Stuirman, Henricus Cr.

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Henricus Crachts Stuirman om, in
der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen en te doen wat nodig is.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
260v
Kinderbewijs

DATUM:

10-12-1651

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

208

11-03-1652

Kanonnier Zwartsluis
IUL

608

609

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berents, Trijntien
Breda, Rutger van
Claessen, Court
Stenvorden, Egbert van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Berent, Jan en
Heijltien Berents als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een pond
groot en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
260v
Kinderbewijs

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Berents, Trijntien
Breda, Rutger van
Cuiper, Peter Jansen
Lamberts, Albert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan, Berent, Hermen,
Abraham en Isaac Herms als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen
ƒ100 c.g. en de helft van de opbrengst van de goederen in Coesvelt 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

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
261
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Herms, Trientien
Jansen, Albert
Hermsz, Jacob

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

Wed. van Berent Berents
Momber
Voogd
Voogd

DATUM:

28-05-1652

Wed. van Hermen Janssen
Momber
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder
Secretaris

04-06-1652

Wed. van Hermen Henricks
Voogd
Voogd

209

Moeder
Secretaris

Moeder

610

611

612

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
261v
Volmacht

DATUM:

14-10-1652

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Benthe, Thomas de
Over, Johannes ten

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes ten Over om, in der minne
of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen tegen Cornelis van Keppel en
daarbij te handelen in de geest van comparant en al het nodige te doen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
262
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Caspers, Toenijs
Uleus, Dirck Janssen

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Koopman
IUDr

06-12-1652

Schuldenaar
Schuldeiser

Koopman Amsterdam

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dirck Janssen Uleus een bedrag
van ƒ1539-14 c.g. wegens geleverde wol, waarvoor hij zijn huis als
onderpand stelt; in mindering van de schuld gebruikt hij een obligatie van
ƒ450 c.g. ten laste van de weduwe en erven van Jan Babtist uit Amsterdam
en vijf halve lakens die in het huis van Dirck Gerrijts liggen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
262v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrickx, Trientien
Vonck, Jan
Jansz, Jacob

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Roeloff Jansz 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

Akte is doorgehaald.

DATUM:

09-02-1660

Wed. van Jan Roeloffsen
Voogd
Voogd

Bladzijde 263v is blanco.

210

Moeder

613

614

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
264
Kinderbewijs

DATUM:

02-03-1652

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ulrichs, Ulrich
Andriesz, Marten
Hevener, Hans

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Trijne, Ulrich en Hille
Ulrichs als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ5 c.g. en belooft
hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een
goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
264v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Michielsen, Wolter
Frericksen, Willem

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Frericksen een bedrag van
ƒ200 c.g. met rente wegens onbetaalde kooppenningen en belooft daarvan
met Vastenavond, met een maand speling, ƒ100 g.g. te betalen met de
verlopen rente, als bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Greete Frericks
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

11-11-1652

Schuldenaar
Schuldeiser

De bladzijden 265 t/m 268v zijn blanco.
615

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
269
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

Huis met uithangbord de Coopvaerder
Amsterdam, hoek van de Hoogstraat

comparanten

Herrewaijer, Cornelis
Jans, Itien
Buinegem, Jan Albartsen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote en zijn zwager Jan
Albartsen Buinegem om van Hendrick Janssen Gardenier de kooppenningen
te vorderen die hem toekomen van een huis in Amsterdam en daarbij al het
nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

211

07-11-1650

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Eerzaam
Echtgenote
Zwager

616

617

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
269
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dircksz, Clara
Siberinck, Jan
Albersz, Willem

DATUM:

19-06-1652

Wed. van Jan Jansz
Voogd
Voogd

Moeder
Lakenmaker

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Wessel, Geertruit en
Aeltien Jansz 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

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
269v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berentsz, Cornelis Jan
Berentsz, Jan - jr
Dreesen, Aert
Jansz, Berent

DATUM:

02-12-1652

Comparant
Comparant
Comparant
Vader

Echtg. L. Berentsz

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

De bladzijden 270 t/m 271v zijn blanco.
618

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
272
Kinderbewijs

DATUM:

ongedateerd

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Berent
Berentsz, Cornelis
Berentsz, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Berentsz Clein als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd één daalder 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

Wdn. van Hille Drees
Voogd
Voogd

212

Vader

619

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
272
Kinderbewijs

DATUM:

17-05-1654

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermsen, Berendt
Luijcksen, Hendrick
Brouwer, Henrick Engberts

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Evert, Thoenijs
Wijgman, Wessien en Greetien Berents als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd samen ƒ300 c.g., te versterven van het ene kind op het andere
en de dochters een bed met toebehoren en belooft hen lezen, schrijven en
een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Jannigien Thoenijs
Voogd
Voogd

Vader

De bladzijden 273 t/m 273v zijn blanco.
620

621

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
274
Kinderbewijs

DATUM:

24-06-1652

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrix, Geertjen
Velthoen, Rutger Janssen
Claessen, Gerbrandt

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Geertgen als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een pond groot en belooft hen
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
274
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Gerbrant
Herms, Johan

Wed. van Jan Gerrijtsen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

26-06-1652

Schuldenaar
Schuldeiser

van Deventer

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Herms een bedrag van ƒ47
c.g., dat hij met Pasen a.s. wil retourneren met 5 procent rente, waarvoor zijn
persoon en goederen onderpand zijn, als bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

213

622

623

624

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
274v
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dubbelsz, Geesien
Hoff, J.
Langenburch, d. Gooswinus v.

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Gooswinus van Langenburch om, in
der minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen en het nodige te doen,
met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
275
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nijhoff, Gerrit Woltersen
Breda, R. van

samenvatting

Comparant, tegenwoordig weesvader van het weeshuis in Kampen, verstrekt
een volmacht aan Rutger van Breda om van Benningh Wijma, als executeur
en administateur van het testament van Swaentien Hendrix, de erfenis en
pre-legaten te ontvangen die zij vermaakt heeft aan Engbertus Everts in het
weeshuis verblijvende en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
275v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schinkel, Gerrijt Meeussen
Janssen, Ulrich

samenvatting

Comparanten, voogden over de kinderen van Jan Meeussens verklaren voor
hun pupillen alle goederen te hebben ontvangen die hun moeder Aeltien
Jans, tegenwoordig getrouwd met Jan Kierssen Backer, hen heeft bewezen,
waarvoor zij haar bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

08-07-1652

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

214

09-07-1652

Luitenant
IUDr

14-07-1652

Voogd
Voogd

625

626

627

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
275v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mellies, Gerrit Jansz
Mellies, Lucht Jansen
Cammeler, Jan

DATUM:

23-10-1652

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Aahuijs

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Jan Cammeler en de procurator
en notaris van Aahuijs om, in der minne of gerechtelijk, al hun zaken waar te
nemen voor het gericht aldaar of elders tegen Joannes Tegeles of anderen
en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
276
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricks, Gretien
Hoff, J.
Benthem, Everwijn

DATUM:

04-11-1652

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Everwijn van Benthem om, in der
minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen en te handelen zoals zij zelf
zou doen, indien aanwezig, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
276v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Linde, Goosen Jansz vd
Rotgersz, Geertien
Jansz, Aelt
Hermsen, Lubbert

samenvatting

Namens zijn echtgenote, verklaart comparant dat hij van haar voogden de
erfenis en goederen van haar ouders heeft ontvangen, waarvoor hij hen
bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

215

25-11-1652

Comparant
Echtgenote
Voogd
Voogd

628

629

630

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
277
Kinderbewijs

DATUM:

11-02-1648

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hendrix, Willem
Jochems, Jan
Wolters, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Trientien, Jan,
Hendrick en Ernst Willemsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
ieder ƒ3 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

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 277
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berentsen, Warner
Rix, Huigo
(naam niet ingevuld)

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Berent Warnersen als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ400 c.g.,
afkomstig van grootvader Willem Rijcks en de opbrengst van moeders
kleren en belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
277v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hendricksen, Wolter
Hendricksen, Claes
Roeloffsen, Jan
Willemsen, Jan
Arentsen, Reiner

samenvatting

Comparanten verklaren van hun voogden de erfenis en goederen te hebben
ontvangen die hen van Cracht Aeltsen toekwamen, waarvoor zij hen
bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Trientien Hendrix
Voogd
Voogd

DATUM:

15-03-1648

Wdn. van Foeijsien Willems
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

Vader

11-01-1648

Comparant
Comparant
Voogd
Voogd
Voogd

216

631

632

633

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
277v
Volmacht

DATUM:

27-01-1649

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cuiper, Willem Henricks
Borneman, d. Johannes

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Borneman om, in der
minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor dit stads- of
landgerecht.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
277v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Willem
Langenburch, d. Gooswinus v.

samenvatting

Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Gooswinus van Langenburch
om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen, vooral die tegen
Marcus Gerritsen en Peter Magnus.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
278
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Willem
Janssen, Thoenijs
Backer, Heijmer Hermsen
Janssen, Wolter

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

20-02-1649

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

02-03-1649

Comparant
Comparant
Voogd
Voogd

Burgemeester

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

217

634

635

636

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
278
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Voocht, jkr Wilhelm
Coniet, jfr Wilmina
Struck, Johan
Coniet, jfr Lucretia
Cuijster, mr Joan

DATUM:

24-07-1649

Volmachtgever
Echtgenote
Mede-erfgenaam
Erfgename
Gevolmachtigde

Heer tot Kerckwijck
1
Dochter van )
2
Rentmeester )
Advocaat A’dam

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Philipert Coniet, ritmeester, verstrekken een
volmacht aan mr Joan Cuijster om, in der minne of gerechtelijk, alle
roerende en onroerende goederen te vorderen, allodiale of leengoederen,
met rente afkomstig van hun grootvader Louis Coniet, Heer van Quincy,
liggende in Artois, Vlaanderen, waarbij gevolmachtigde de macht van
procurator ad lites krijgt met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schaep, jkr Wolter
Schaep, Albert

2

) luitenant Anthoni Coniet ) echtgenoot van jfr Mechelina Coniet

279

DATUM:

08-09-1649

Volmachtgever
Gevolmachtigde

ter Baerle

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Albert Schaep ter Baerle om zijn
zaken waar te nemen voor het gericht van Arnhem, Doesburg en Doetinchem
met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
279v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sturck, Wolter Reeuwers
Wijgersen, Jan
Rijcksen, Andries

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Reeuwert, Meijnert en
Merrigien Sturck als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ9 c.g.
en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

218

27-12-1649

Wdn. van Mechtelt ter Borgh
Voogd
Voogd

Vader

637

638

639

640

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
279v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cuiper, Willem Henrix
Geertssen, Jan

DATUM:

17-01-1650

Comparant
Schuldeiser

De weduwe van …

samenvatting

Comparant verklaart in alle oprechtheid dat de weduwe van Jan Geertssen,
rademaker, volgens zijn nu overleden compagnons, aan hem in rekening
brengt een bedrag van ƒ159-7 c.g. wegens geleverd hout, zoals genoteerd in
het rekeningenboek, dat voor het gerecht is vertoond; hij verklaart dat dit
klopt.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 280
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Worst, Willem Dirx
Rentinck, Nicolaes

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Nicolaes Rentinck om, in der minne
of gerechtelijk, van de boekverkoper Herman Janssen uit Blokzijl ƒ30 c.g. te
vorderen, die deze hem schuldig is wegens geleverde boeken en daarbij al
het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
280v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wissinck, Willem
Borneman, ds Johannes

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Borneman om zijn zaken
waar te nemen voor het stads- en landgericht alhier en daarbij te handelen
zoals comparant zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
280v
Volmacht

DATUM:

26-01-1650

Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

16-02-1650

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

219

Eerzaam

23-04-1650

641

642

onroerend goed

Huis
Doesburg

comparanten

Schaep, Wolter
Voorn, jfr Johanna
Everwijn, Everhardt
Wemmers, Berent

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

1

IUDr - momber )
Notaris Doesburg

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Everhardt Everwijn en Berent
Wemmers om de procedure, die comparant voor het hof van Arnhem
aangespannen heeft tegen Joese van Loen inzake het koopcontract van een
huis in Doesburg, voort te zetten, de resterende kooppenningen te
ontvangen en verder alle formaliteiten te vervullen.

bijzonderheden

1

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
281
Volmacht

onroerend goed

Erf en goed genaamd in de Schiphorst
Steenderen, aan de toldijk

comparanten

Schaep, jkr Wolter
Voorens, jfr Johanna
Rauwers, N.
Merckelinck, Christoffer
Essen, N. van
Goris, Jan

) van het vorstendom Gelre en het graafschap Zutphen

DATUM:

30-06-1650

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Licentiaat rechten
Procureur Zutphen
Landschrijver Zutphen

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan vier personen om namens hen,
na betaling, aan de eerzame Engbert Bloemendall over te dragen het erf en
goed in Steenderen, lang gebruikt door Jan van Gesscher en daarbij alle
formaliteiten te vervullen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
281v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dirxen, Willem
Herms, Hermannus
Jochums, Hendrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Dirck, Aeltien, Hille,
Lubbert en Rutger Willems als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een
bedrag van ƒ662-10 c.g. en moeders lijfstoebehoren, de dochters een bed
met benodigdheden, kleren en een passende uitzet en de jongens, met hun
achttiende jaar, een veulen of twintig daalders; hij belooft hen lezen,
schrijven, naaien en wat verder van pas komt, te laten leren en te doen wat

DATUM:

29-08-1650

Wdn. van Truijde Lubberts
Voogd
Voogd

220

1

Vader )

een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

643

644

645

bijzonderheden

1

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
282v
Transport van gelden

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Teijler, Willem
Teplers, Annetien
Bonte, Thomas de

samenvatting

Comparanten verklaren te hebben over gedragen aan Thomas de Bonte een
bedrag van ƒ400 g.g. resterende kooppenningen namens Jan Pouwelsen en
Geertien Thomas, volgens koopcedule dd 12-02-1642.

bijzonderheden

n.v.t.

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
282v
Volmacht

onroerend goed

Huis, erf en where
Rhenen, bij de molen

comparanten

Cracqtich, Willem
Wesselinck, Casper

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Casper Wesselinck om in Rhenen
een huis zo duur mogelijk te verkopen met alle bijbehorende rechten en
verder alle formaliteiten te vervullen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
283
Volmacht

onroerend goed

Huis

comparanten

Voocht, Willem de
Gonets, jfr Willimina
Veerne, Matheas

samenvatting

) van het Kampereiland

DATUM:

05-05-1651

Comparant
Comparante
Begunstigde

DATUM:

Echtpaar

22-09-1651

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

17-11-1651

Volmachtgever
Echtgenote
Gevolmachtigde

Heer van Kerckwijck
Advocaat hof Gelderland

Comparant verstrekt een volmacht aan Matheas Veerne om van Michiel
Drijssel de nog resterende kooppenningen te ontvangen van een huis dat
zijn broer aan hem heeft verkocht en verder alle formaliteiten te vervullen.

221

646

647

648

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
283v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Alsems, Willemken
Alsems, Jacob
Jans, Hermen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Maijken Jansz als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd één daalder en belooft haar lezen en
schrijven te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee
de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
284
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Peters, Willemtien
Breda, Rutger van
Henrix, Cornelijs
Nieuenburch, Arent H. vd

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
284
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willems, Willem
Benthem, Everwijn van

DATUM:

20-11-1651

Wed. van Jan Jochems
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

04-03-1652

Compararnte
Momber
Voogd
Voogd

DATUM:

08-05-1652

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant, pachter van de bieraccijns te Wijhe, verstrekt een volmacht aan
Everwijn van Benthem om zijn zaken, hier en elders, waar te nemen voor het
gerecht en daarbij al het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

222

649

650

651

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
284v
Kinderbewijs

DATUM:

20-05-1652

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat

comparanten

Slenck, Willem Janssen
Janssen, Gerrit
Verwer, Johannes

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Roeloff en Aeltien
Willems als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ30 c.g. voor Roeloff en
ƒ20 c.g. voor Aeltien en een zilveren riempje 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 woonhuis als onderpand stelt.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
284v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Beltsnijder, Wijer
Benthem, Everwijn van

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
285
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cruwel, Joost
Geleijn, Isack van

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Isack van Geleijn een bedrag van
ƒ166-5 c.g. dat hij belooft te betalen in twee termijnen, n.l. met Michael en de
rest veertien dagen daarna, als bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Wibbigien Roeloffs
Voogd
Voogd

DATUM:

21-06-1652

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Vader
Drapenier

Koopman A’dam
IUDr

26-06-1652

Schuldenaar
Schuldeiser

223

652

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 285v
Verklaring

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hanninghen, Jacob van
Worst, Willem Jacob
Nessinck, Arent Roeloffs

27-06-1652

Comparant
Voogd
Voogd

Burgemeester
Eerzaam

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogden de erfenis en goederen te hebben
ontvangen van zijn vader, Henrick Janssen en van nog een andere persoon,
waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

De bladzijden 286 t/m 286v zijn blanco.
653

654

655

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
287
Volmacht

DATUM:

15-03-1651

onroerend goed

Huizen en erven
Amsterdam, op de Wal, bij de Bonckelmanstoren

comparanten

Twichien, Jan Henricks
Jansen, Lijsbeth

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Echtgenote

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote om zich te vervoegen
voor de rechtbank van Amsterdam om daar een som geld te ontvangen en
zijn quota, huizen en erven over te dragen aan de koper met de bijbehorende
rechten en verder de formaliteiten te vervullen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
287v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lubbertsen, Jan
Goerts, Francke

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogd de erfenis en goederen van zijn ouders
en van Albart Hendricksen te hebben ontvangen, waarvoor hij hem bedankt
met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
287v
Verklaring

DATUM:

07-04-1651

Comparant
Voogd

DATUM:

224

10-04-1651

656

657

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willems, Jacobien
Breda, Rutger van

samenvatting

Comparante verklaart van mr Warner Smit, volgens de Apostilles dd 08-121649 en 18-01-1651, ontvangen te hebben een bedrag van ƒ113 dat zij
wegens arbeidsloon en anderszins tegoed had van Caspar Herms, waarvoor
zij bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
288
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Jan Jacobs
Janssen, Gerrijt

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrijt Janssen wegens geleverde
rogge ƒ7-6, die hij belooft te betalen met veertien dagen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
288
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat, naast het Botervat

comparanten

Cruwel, Joost
Thomassen, Jan
Belt, Evert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Lutte Cruwels als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ400 c.g., een bed
met toebehoren, de lijfstoebehoren en kleinodieën, verder een kist, twee
zilveren lepels en een zilveren bel. Hij 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 als
onderpand zijn huis, dat bewoond wordt door Anthoni de Croen.
NB. in de kantlijn: op 09-07-1651 hebben de voogden ƒ260 c.g. aan
comparant geleend, die hij zal restitueren als zijn dochter volwassen is
geworden.

bijzonderheden

Geen

Comparante
Momber

DATUM:

14-04-1651

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

10-04-1651

Wdn. van Aeltien Geurts
Voogd
Voogd

225

Vader

658

659

660

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
288v
Volmacht

DATUM:

25-04-1651

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ottens, Jan
Berentsen, Johannes

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Berentsen om, zowel
binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen, in het bijzonder die
tegen Engbert Schuppinck en daarbij te handelen zoals comparant zelf zou
doen, indien aanwezig.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
289
Verklaring

onroerend goed

Erf
Onna

comparanten

Caemen, Joost Willemsen van
Peters, Jurrien

samenvatting

Comparanten, voogden over de kinderen van Jan Caspersen Rasse en
Jennigien Thoenissen, n.l. Stijntien, Hilligien en Henrickien Rasse, verklaren
dat zij Eeffien Caspersen Rasse, mede-erfgename van Casper Rasse en
Stijntien Rasse, hebben opgedragen goed op het erfdeel van de pupillen te
letten, hun aandeel te verkopen, de formaliteiten te vervullen en hier
rekenschap van af te leggen, alles met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
289
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis
Kampen, Burgwal

comparanten

Gerritsen, Jan
Claessen, Jan
Dirricksen, Gerrit
Huijgen, Hendrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Aeltien Jans als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ300 c.g., een bed met toebehoren 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. Hij heeft het vruchtgebruik waarvoor hij
zijn woonhuis als onderpand stelt.

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

28-05-1651

Comparant
Comparant

DATUM:

28-05-1651

Wdn. van Geertruijdt Jans
Voogd
Voogd
Voogd

226

Vader

661

662

663

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
289v
Kinderbewijs

onroerend goed

1. Huis, hof, schuur en zaailand genaamd den Beeckcamp
Heerde, in de Assendorper Enk
2. Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat, hoek Speldenmakerssteeg

comparanten

Heerde, Jan Jansen van
Jansz, Henrick
Jansen, Gerbrant

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerrigen en Sara
Jansen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd het vijfde deel van een
huis en zaailand, verder ƒ100 g.g., een bed met toebehoren en de opbrengst
van moeders kleren, alles te versterven van het ene kind op het andere en
belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het
vruchtgebruik en stelt als onderpand zijn gerenoveerde huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
290
Kinderbewijs

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Schaephuijsen, Jacob Willems
Cruter, Vrijdach Herms
Jansz, Henrick

DATUM:

05-06-1651

Wdn. van Janneken Evertsz
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

12-06-1651

Wdn. Mense Berents
Voogd
Voogd

Vader
Lakenmaker

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Berent, Agnis en
Susanna als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ100 c.g. en
moeders kleren, die zij zullen delen met de twee volwassen dochters,
waarmee Jacob Cornelis Melenburch, echtgenoot van Catharina Jacobs, en
Jan Anthoni Rijswijck, echtgenoot van Fijtgen Jacobs, akkoord gaan. En 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.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
291
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

227

23-06-1651

664

665

666

comparanten

Jansz, Jacob
Meijboom, Evert Petersz
Jansen, Hermen

Comparant
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant, erfgenaam van zijn dochter Netken Jacobsz bij wijlen zijn
echtgenote Heijle Petersz, verklaart van haar voogden haar moeders erfdeel
te hebben ontvangen, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
291v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat, tussen Caspar Munters en Jan Lucasssen

comparanten

Tijments, Jennigien
Backer, Goossen Herms
Berentsen, Berent

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lutgert, Jennigien,
Greetien en Henrickien Claes als vaders erfdeel te hebben gereserveerd
vijftig daalders voor de drie oudste kinderen en voor het jongste kind ƒ70
g.g. uit consideratie, alles te versterven van het ene kind op het andere en
belooft hen goed op te voeden 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 huis als onderpand, dat nog bezwaard is met
ƒ500 g.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
292
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Doccum, Jelle Gerrits van
Langenburch, ds Gosw. v.

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan dominee Goswinus van Langenburch
om zijn zaken waar te nemen, vooral die tegen Albart Henricksen, schipper
uit Deventer en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92

FOLIO:

DATUM:

Wed. van Claes Jansen
Voogd
Voogd

DATUM:

292v

Moeder

15-06-1651

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

228

14-07-1651

23-07-1651

667

668

onderwerp

Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrix, Jacobus
Cassier, Greetien Courts
Henrix, Johan
Blat, Jaques Willems

Comparant
Echtgenote
Voogd
Voogd

Rentmeester

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
292v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrijts, Jennigien
Holsenaer, David
Heijments, Pieter

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Heijmen, Gerrijt en
Egbertien Henrix als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ400 c.g.,
de jongens een kleed met een mantel, de dochter een bed met toebehoren en
een passende uitzet, 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.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
293
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vecht, jfr Johanna
Cuerbeeck, Albert vd
Issebrant, Sr.

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Seigneur Issebrant een bedrag
van ƒ2150 c.g., wegens een obligatie van ƒ2000 c.g. en een jaar rente als
borgtocht door jkr Henrick van Lieuendall aan schuldeiser gegeven; zij
belooft 5 procent rente te betalen m.i.v. augustus 1652, de aflossing moet
een vierendeel jaars van tevoren worden aangekondigd en zij stelt haar
roerende/onroerende goederen als onderpand.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

26-07-1651

Wed. van Henrick Heijments
Voogd
Voogd

DATUM:

28-07-1651

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

229

Moeder

Wed. Sloot

669

670

671

672

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
294
Transport van gelden

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heijments, Johannes
Henrix, Annigien
Rijxen, Jacob
Lijfferts, Femmigien

DATUM:

31-07-1651

Comparant
Comparante
Begunstigde
Begunstigde

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren gecedeerd te hebben aan Jacob Rijxen en zijn
echtgenote het derde deel van ƒ1000 c.g., het vadersdeel dat zij van hun
moeder Cunneken Henrix nog tegoed hadden, volgens akten van 07-11-1637
en 06-05-1642.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
294v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Harmensen, Joost
Jans, Femme
Willemsen, Hendrick

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrick Willemsen ƒ20-30-0
c.g. die zij beloven te betalen op a.s. midwinter.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
294v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobs, Jan
Jans, Jochem

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jochem Jans een bedrag van ƒ20
g.g. wegens huishuur, verlopen op Pasen, dat hij belooft wekelijks te betalen
met een goudgulden, te beginnen a.s. zaterdag over acht dagen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
295
Verklaring

DATUM:

09-08-1651

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

Echtpaar

14-08-1651

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

230

17-08-1651

673

674

675

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lamberts, Jannigien
Hoochstraeten, Henr. van
Willems, Floris

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
295
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritsen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Aeltien Jans als
moederts erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g. en een bed met
toebehoren en …

bijzonderheden

Niet af - Akte is doorgehaald.

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
295
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pieters, Jan
Henrix, Wijger

Comparante
Momber
Voogd

DATUM:

17-08-1651

Wdn. van Geertruijdt Jans

DATUM:

Vader

01-09-1651

Volmachtgever
Gevolmachtigde

uit Hattem

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Wijger Henrix om van burgemeester
Langen ƒ325 c.g. te ontvangen, die hem toekomen van Antonij Arents en
daarbij alle formaliteiten te vervullen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
295v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Moers, Johan
Willemsen, Berendt

DATUM:

02-09-1651

Volmachtgever
Gevolmachtigde

231

676

677

678

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Berendt Willemsen om, zowel binnen
als buiten rechten, zijn zaken in Kampen waar te nemen en daarbij alles te
doen wat nodig is.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
295v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen het Buitenkerkhof en burgemeester Backer

comparanten

Hermsen, Jacob
Buijse, Arendt Hermsen
Claessen, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Greetien, Claes,
Hermen, Jan en Hendrick Jacobsen als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd elk ƒ50 c.g. en de dochters nog 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 goed vader verschuldigd
is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik en stelt als
onderpand zijn huis.
NB. in de kantlijn: op 07-06-1656 melden de voogden over de kinderen van
Jacob Hermsen Buijse dat de kindsdelen zijn uitgekeerd.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 296
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vos v. Steenwijck, jkr Johan de
Everwijn, Everhardt

DATUM:

16-09-1651

Wdn. van Golde Claes
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

20-09-1651

Volmachtgever
Gevolmachtigde

1

IUDr )

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Everhardt Everwijn om zijn zaken
waar te nemen, in het bijzonder om, in der minne of gerechtelijk, van Wilhelm
Koeltien tot Westervoort betaling te eisen van enig gepachte tiende volgens
pachtcedule en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
296
Borgstelling

) en momber van het vorstendom Gelre en het graafschap Zutphen

DATUM:

232

03-10-1651

679

680

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hansbergen, mr Jan
Henricks, mr Gerrit
Pirens, Cornelia

Borg
Borg
Begunstigde

Wed. D. Sijbrants

samenvatting

Comparanten hebben zich borg gesteld ten behoeve van de crediteuren van
Abraham Henricks Gorte, voor de weduwe van Davidt Sijbrants wegens haar
schoonzoon uit Haarlem, voor een stuk doek uit de boedel van Abraham
Henricks Gorte dat hem, de schoonzoon, toebehoort.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 296v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ariaens, Judit
Berentsen, Berendt
Pier, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Merrigien, Arentien,
Berentien, Jennigien en Berendt Willemsen als vaders erfdeel te hebben
gereserveerd samen ƒ125 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee
de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
297
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bosman, jkr Johan
Cuinreturff, jkr Jacob
Voocht, Marinus de

DATUM:

27-09-1651

Wed. van Willem Berentsen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

16-10-1651

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Koopman Antwerpen

samenvatting

Comparanten, voogden over de kinderen van jkr Hermen van Utterwijck en
jfr Elijsabeth Morre, verstrekken een volmacht aan Marinus de Voocht om
van de magistraat van Antwerpen een jaar lijfrente ad ƒ150 c.g. te vorderen
ten behoeve van de vijf pleegkinderen, Jacob, Joanna Sophia, Egbert,
Femma en Roloff van Utterwijck, verschenen met Pinksteren l.l. en verder
van de Abdis van St. Bernhard buiten Antwerpen een jaar rente ad ƒ200
c.g.; verder alle formaliteiten te vervullen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

233

681

682

683

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
297v
Transport van rechten

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Willinck, Jan
Claes, Aeltien
Claessen, Albert
Henrix, Trijntien

DATUM:

30-10-1651

Comparant
Echtgenote
Begunstigde
Begunstigde

Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren aan hun broer/zwager en diens echtgenote, na
ontvangst van een geldbedrag, al hun rechten te hebben overgedragen die
zij per testament van hun oom Jan Alberts jr, ritmeester te Steenwijk
overleden in juli 1645, hebben gekregen

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
298
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jan Jansz
Cornelijs, Geert
Jansen, Thonis

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Trientien en Claes
Jansen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ10 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

1

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
298
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrix, Jan
Peters, Michiel
Janssen, Arent

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Marrigien, Berent en
Peter Janssen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd de opbrengst van
moeders kleren en de nalatenschap van hun tante Dirckien Peters en belooft
hen lezen, schrijven en wat verder passend is, te laten leren en te doen wat
een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. in de kantlijn: op 27-06-1673 meldt Berent Janssen met zijn voogden zijn
vader te hebben toegestaan ƒ29 c.g. te gebruiken van de erfenis van zijn
tante Geertien Jans, wat verrekend zal worden bij de nalatenschap van de
vader.

DATUM:

11-11-1651

Wdn. van Beeltien Claesz
Voogd
Voogd

Vader

1

)

) linnenwever

DATUM:

15-11-1651

Wdn. van Marrigien Peters
Voogd
Voogd

234

Vader

1

)

684

685

686

bijzonderheden

1

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
298v
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Hesselts, Jacob
Jacobs, Berent

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Berent Jacobs om, in der minne of
gerechtelijk, de achterstallige kooppenningen van een huis verkocht aan
Lambert Twent te ontvangen en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
299
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bonum, Cornelius
Langenburg, d. Gooswinus v.

) blikslager

DATUM:

17-11-1651

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

19-02-1651

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Procurator

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Gooswinus van Langenburg om,
zowel binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen en daarbij te
handelen in de geest van opdrachtgever.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 299
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Janssen, Claes
Langenburg, ds Gooswinus v.

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Gooswinus van Langenburg om zijn
zaken voor het stads- of landgericht in Kampen waar te nemen, met name de
kwestie tegen Jan Alberts over een bepaalde verkoop, een reeds aanhangig
gemaakte zaak en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

235

11-08-1651

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Schipper Kuinre

687

688

689

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 299v
Volmacht

DATUM:

22-09-1651

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Hermansz, jfr Catarina
Hoff, J.
Marsille, Peter
Came Claesen, Nicolaes van

samenvatting

Comparante, oud 87 jaar, verstrekt een volmacht aan Peter Marsille en
Nicolaes van Came Claesen om, namens haar, te verschijnen voor publieke
personen, notarissen of leenmannen van het graafschap Henegouwen en het
hof van Bergen en daar het testament van jfr Catrina Danssarts, weduwe van
Nicolaes Pletinck, te approberen, met name het legaat t.b.v. haar mans
vrienden; verder om te compareren voor de Schepenen van E….,
Henegouwen en daar het geld te eisen dat volgens het legaat aan haar
kinderen toekomt, goederen te verkopen enz.; kortom alles te doen wat
noodzakelijk is en daarvan rekenschap af te leggen.

bijzonderheden

Details in de akte.

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
300v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermsen, Court
Hermsen, mr Willem
Reenen, Berent van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geertruijdt, Evert,
Elsien, Hermen en Trientien Courts als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd elk ƒ10 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

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
300v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Herms, Claessien
Wernerts, Jacob
Jacobs, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Aeltien Herms als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft haar lezen,
schrijven en wat verder bij haar stand past, te laten leren en te doen wat een
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

27-09-1651

Wdn. van Greete Wessels
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

28-10-1651

Wd. van Hermen Henrix
Voogd
Voogd

236

Wed. Jac. Pletinck

Moeder

690

691

692

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 301
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claessen, Claes
Cornelissen, Jacob

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Cornelissen ƒ24 c.g., die hij
in twee termijnen wil terug betalen, n.l. met ƒ12 c.g. op Vastenavond en met
ƒ12 c.g. met St. Jan 1652, waarvoor hij zijn persoon en goederen als
onderpand stelt, als bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
301v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heijde, Clamer Hompers ter
Henricksen, Jan
Hermsen, Joost

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Clamer en Jan
Clamersen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag
van ƒ2500 c.g. en de opbrengst van moeders kleren, m.u.v. twee gouden
ringen, verder een uitzet met een mantel en een pak 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.

bijzonderheden

1

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
302
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bootsman, Maria
Vaecht, jkr Gerhardt

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan jkr Gerhardt Vaecht om, in der
minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen en al het nodige te doen,
zoals zij zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van

DATUM:

01-11-1651

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

18-01-1652

Wdn. van Merrigien Jans
Voogd
Voogd

Vader
1
Rentmeester )

) der ecclesiastische goederen

DATUM:

11-07-1651

Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

237

Wed. H. de Woest

substitutie.

693

694

695

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
302v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Theodoor, d. Meinardus
Veen, Johannes

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, burgemeester Roloff Lamberts van Emmen,
verstrekt comparant een volmacht aan Johannes Veen om, in der minne of
gerechtelijk, van jkr Gerrit Voiren en Heilewich van Tongeren ƒ100 g.g. te
vorderen die hem toekomen wegens een obligatie en daarbij alle
formaliteiten te vervullen.

bijzonderheden

1

DATUM:

01-11-1651

Gevolmachtigd
Gevolmachtigde

1

Procurator )
IUDr

) secretaris van Emmen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
303
Kinderbewijs

DATUM:

02-01-1652

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Abbinck, Wijndelt
Helmont, Jan Janssen
Gerbrantsen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Gerrijt Abbinck als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ30 c.g. en belooft hem lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
303
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sijmons, Marrigien
Pouwels, Dirrick
Dubbeltsen, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Marrigien Claes als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd de opbrengst van het zevende deel

Wdn. van Jennigien Lubberts
Voogd
Voogd

DATUM:

17-01-1652

Wed. van Claes Dirricksen
Voogd
Voogd

238

Vader

Moeder
Slotenmaker
Kistenmaker

van zijn nalatenschap, roerend en onroerend, door de voogden te beleggen
en belooft haar lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen
wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

696

697

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
303v
Kinderbewijs

onroerend goed

1. Twee maten
Kampen, buiten de Broederpoort, tussen Jennigien Dirx en Reinier Henrix
2. Huis
Kampen, Nieuwstraat, tussen Michiel Hanssen en Henrick Willemsen

comparanten

Dalen, Marrigien van
Berents, Jan
Dirx, Dirck

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Claes Dirxen als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ600 g.g. boven de ƒ300 g.g.
die hem testamentair door zijn ouders zijn toegekend en een bed met
toebehoren en belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren
en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden
zijn. Als onderpand gelden haar twee maten land.
NB. in de kantlijn: op 12-10-1654 meldt comparante één mate te hebben
verkocht en stelt daarvoor in de plaats de verbeterschap van haar huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
304
Volmacht

onroerend goed

Landerijen
Grollo en Boekelo, Graafschap Zutphen

comparanten

Velst, Margareta van der
Breda, Rutger van
Hell, Gerhardt van der
Schout, Arent
Benthem, dr Everwijn van

samenvatting

Comparante, weduwe van burgemeester van der Hell met de voogden over
haar kinderen en haar zwager verstrekken een volmacht aan elkaar om de
landerijen in het graafschap Zutphen te verkopen, te verpachten of te
verhuren en daarbij alle formaliteiten te vervullen. Verder autoriseren zij
elkaar om in het schoutambt Doornspijk, Oosterwolde, aan de Gelderse
Gracht haar bezittingen, zo nodig, te hypothekeren, alles met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

05-02-1652

Wed. van Dirck Claessen
Voogd
Voogd

DATUM:

239

Moeder

17-05-1652

Volmachtgeefster
Momber
Volmachtgever
Voogd
Voogd

Wed. A. van der Hell
Secretaris

698

699

700

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 304v
Verklaring

DATUM:

10-06-1652

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meijnen, Jan
Wessels, Thonijs

samenvatting

Comparant verklaart van Thonijs Wessels ƒ24 c.g. te hebben ontvangen,
waarvan het originele bewijs verdwenen is door de storm, het hoge water en
de dijkdoorbraak in Mastenbroek, waarbij zijn praam is verdwenen; hij
verklaart nogmaals dat schuldenaar zijn rekening heeft betaald.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
305
Volmacht

onroerend goed

Een hof
Groenlo, voor de bracken van de Pelvertoren

comparanten

Cramer, Michgel
Henricks, Jan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Jan Henricks om in Groenlo een hof
zo duur mogelijk te verkopen, aan Jan Rits of iemand anders, met alle
rechten en plichten en daarbij alle formaliteiten te vervullen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
305v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsz, Mette
Henricks, Willem
Willemsz, Steven

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aeltien, Geertien,
Cunnichien, Buijck en Willem Geertsz als vaders erfdeel te hebben
gereserveerd ieder ƒ100 c.g. en de dochters een bed met toebehoren en de
jongens een tweejarig veulen of vijftig daalders en zij belooft de zoons lezen
en schrijven te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Comparant
Schuldenaar

DATUM:

24-07-1652

Volmachtgever
Gevolmachtigde

1

Sergeant )
Zwolle

) van de compagnie soldaten van kapitein Huinge

DATUM:

19-08-1652

Wed. van Geert Buicks
Voogd
Voogd

240

Moeder

701

702

703

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
306
Verklaring

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Winterbuer, Magdalena
Pouwels, Dirck
Hoff, J.
Hardenberch, mr Abraham van

04-11-1652

Comparante
Schenker
Momber
Borg

Dochter van …

samenvatting

Comparante verklaart van de dochter van Dirck Pouwels ontvangen te
hebben ten behoeve van jkr Gerrit van Poteguin een deken, een
vrouwenmantel, een hoijke en een jakje met linnen, die zij belooft aan hem,
Gerrit van Poteguin, te zullen overhandigen, waarvoor mr Abraham van
Hardenberch borg staat.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
306v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Petersz, Marten
Veen, Johannes

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Veen om, in der minne of
gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen, met name tegen Bartelt van Wilsem
of iemand anders en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
306v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stoffelsz, Mechtelt
Jochems, Jan
Rijcks, Stoffel

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aeltien, Albert,
Henrick en Jennechien Rijcks als vaders erfdeel te hebben gereserveerd
samen vier daalders 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

DATUM:

29-11-1652

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

02-12-1652

Wed. van Rijck Albertsz
Voogd
Voogd

241

uit Oosterwolde
IUDr

Moeder
Pottenbakker

De bladzijden 307v t/m 309v zijn blanco.
704

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
310
Schuldbekentenis

DATUM:

04-12-1652

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berents, Gerritgien
Hoochstraeten, H. van
Kuerbeecke, Albart van der
Voorens, jfr Sophia

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Albart van der Kuerbeecke en
Sophia Voorens een bedrag van ƒ100 g.g. tegen 5 procent per jaar, dat zij
belooft terug te betalen heden over een jaar waarvoor zij als onderpand stelt
haar goederen, met name haar koeien.

bijzonderheden

Geen

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Wed. A. Sweertsen

De bladzijden 310v t/m 312v zijn blanco.
705

706

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
313
Verklaring

onroerend goed

Een mate

comparanten

Messien, Jan Berentsen
Mulder, Gerrijt Janssen
Backer, Berent Dirx

samenvatting

Comparant verklaart van Henrick Toenijs te hebben overgenomen een mate,
die door Gerrijt Janssen Mulder voor ƒ48 c.g. was gepacht via een openbare
veiling van de Geestelijkheid en belooft de pacht tijdig te betalen, waarvoor
een borg wordt aangesteld.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 313
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Munster, Jurriaen van
Meijnart, Samuwel

samenvatting

DATUM:

10-12-1651

Comparant
Pachter
Borg

DATUM:

Koper
Verkoper

02-01-1652

Koopman Amsterdam

Comparant heeft van Samuwel Meijnart, dd 09-12-1651, twee zakken wol
gekocht, die hij contant zou betalen na levering; door een misverstand heeft
verkoper de wol geleverd aan Henrick van Metelen en Johannes Orbanus,
die alles onderling verdeeld hebben. Om verdere problemen te vermijden,
verklaren de twee de wol te hebben ontvangen en gewogen en beloven
comparant schadeloos te stellen door het bedrag van ƒ228-5 c.g. in twee
termijnen terug te betalen, nl. nu over drie weken en de rest met
Vastenavond.

242

707

708

709

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
313v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Panhuijs, Jan Janssen
Hoffman, Gerrijt Janssen
Willems, Jenneken

DATUM:

29-01-1651

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Roededrager
Echtgenote

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrijt Janssen Hoffman en diens
echtgenote een bedrag van ƒ1000 c.g. tegen 4½ procent per jaar, waarvoor
hij als onderpand stelt zijn persoon en goederen.
NB. in de kantlijn: op 08-11-1660 meldt schuldeiser te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
314
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Laurents, Trijne
Jans, Gerritgen
Claessen, Rutger
Albartsen, Jan

samenvatting

Comparanten verklaren van hun voogd de goederen die hun vader als
moeders erfdeel heeft gereserveerd te hebben ontvangen, waarvoor zij hem
bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
314
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arentsz, Isace
Benninck, Christiaen Gerritsz
Laurents, Michgel

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Janneken en Jan Isace
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een pond groot en

DATUM:

02-02-1652

Comparante
Comparante
Comparant
Voogd

DATUM:

243

Echtg. J. Geerts
Wed. E. Geertsen

02-02-1652

Wdn. van Maijken Gerritsz
Voogd
Voogd

1

Vader )

belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren, de dochter
naaien en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden
tevreden zijn.

710

711

712

bijzonderheden

1

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
314v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat

comparanten

Arentsen, Jan Gerritsz
Roloffs, Trude
Aeltsz, Aelt
Hermsz, Geesien

) van Aken

DATUM:

12-02-1652

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Aelt Aeltsz en diens echtgenote
een bedrag van ƒ600 c.g. en een jaar rente tegen 5 procent; als onderpand
stellen zij hun huis en verdere goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
315
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Jan
Keiser, Frans
Jansz, Arent

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Johannes Jansz
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een pond groot en belooft
hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
315v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hagedoren, Janneken Arentsz
Petersz, Helmich
Bisschop, Steven Egbertsen

DATUM:

14-02-1652

Wdn. van Merrichien Jansz
Voogd
Voogd

DATUM:

244

Vader

14-02-1652

Wed. van Jan Caspersen
Voogd
Voogd

Moeder

713

714

715

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aertien en Henrick
Jansz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk een pond groot en
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren, de dochter
naaien en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
316
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bartoltsen, Jan
Janssen, Thoenis
Geertsen, Thijs
Henricksen, Dirrick

samenvatting

Comparanten, voogden over Claes Henricksen, verklaren van de executeurs
de goederen van pupils ouders te hebben ontvangen, waarvan rekenschap is
afgelegd voor Schepenen en waarvoor zij hen bedanken met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
316
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis
1
Kampen, Kalverhekken, t.o. de Beijer, tussen A. Gerrits en W. Jansen )

comparanten

Rijxen, Jacob
Welmers, Hubert
Gerrits, Berent

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geertien en Marrigien
Jacobs als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ60 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. Hij heeft het vruchtgebruik en stelt als
onderpand zijn huis.

bijzonderheden

1

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
316v
Verklaring

DATUM:

02-02-1652

Comparant
Comparant
Executeur
Executeur

DATUM:

11-03-1652

Wdn. van …
Voogd
Voogd

) korvenmaker; naam overledene is niet vermeld.

DATUM:

245

08-04-1652

Vader

716

717

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sperwer, Jacob
Smits, Hendrickien

samenvatting

Comparant verklaart van Hendrickien Smits ƒ50 c.g. te hebben ontvangen,
het resterende bedrag dat wijlen Lucas Bloem toekomt van een verkocht
huis, waarvoor Jacob Sperwer borg heeft gestaan. Hij bedankt haar met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
317
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schimmel, Jacob
Roloffs, Swaentien
Engbertsz, Roloff
Sluiter, Jan
Vrijdach, Hermen

samenvatting

Comparant verklaart namens zijn echtgenote dat hij van zijn schoonvader de
erfenis en goederen heeft ontvangen van zijn schoonmoeder, waarvoor hij
hem bedankt met belofte van vrijwaring. De voogden worden van hun taak
ontslagen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
317
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrijtsen, Jan
Janssen, Truijchien
Janssen, Dirckien
Rutgers, Gerbrich
Benthem, Everwijn van

Comparant
Schuldenares

DATUM:

12-04-1652

Comparant
Echtgenote
Schoonvader
Voogd
Voogd

DATUM:

23-04-1652

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Volmachtgeefster
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Van zijn vader

IUDr

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Engbert Janssen op ’t Ende, verstrekken een
volmacht aan Everwijn van Benthem om, zowel binnen als buiten rechten,
hun zaken hier waar te nemen en alles te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

246

718

719

720

721

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
317v
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

Een stuk land
Friesland, Dongeradeel

comparanten

Barents, Jan
Huberts, Geertien
Huberts, Jacob
Franssen, Hubert

10-05-1652

Volmachtgever
Echtgenote
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Mede namens broer
Vader - hopman

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan hun vader om een perceel land
te verkopen en daarbij alle formaliteiten te vervullen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
318
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claesen, Jacob
Veen, Johannes

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Veen om, in der minne of
gerechtelijk, openstaande schulden te innen, met name van Reiner Egbert,
molenaar en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
318v
Volmacht

onroerend goed

Brouwerij

comparanten

Croon, Jan
Lamberts, Albert

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Albert Lamberts om van Jacob Rijxen
de resterende kooppenningen van een brouwerij te vorderen, waar hij nu zelf
in woont en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
319
Kinderbewijs

DATUM:

22-05-1652

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Mulder
IUDr

29-05-1652

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

247

04-06-1652

722

723

onroerend goed

Molen, huis en hof
Kampen, buiten de Cellebroederspoort

comparanten

Mulnaer, Jan Reinersz
Berents, Peter
Mulnaer, Gerrit Jansz

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Cornelis, Jacobien,
Janneken, Reiner, Geertien en Jan Jansen als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd samen ƒ500 c.g. en de opbrengst van moeders kleren, verder
ieder kind een bed met toebehoren, als hij zich dat kan permitteren; hij
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft
het vruchtgebruik, waarvoor hij als onderpand stelt de helft van zijn molen,
huis en hof

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
319v
Afstand van rechten

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Engberts, Joannes
Albertsz, mr Frerick
Hasenbroeck, mr Jacques

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van mr Jan Jansen Sael, verklaren, op verzoek
van mr Jacques Hasenbroeck, dat zij geen enkel recht hebben op de
roerende/onroerende goederen van Liefert Hasenbroeck, hier of elders en mr
Hasenbroeck op zijn beurt, verklaart geen aanspraken te hebben op
comparanten.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
320
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bosman, jkr Joan
Cuinreturff, Jacob
Voocht, Marinus de

samenvatting

Wdn. van Greete Jansen
Voogd
Voogd

DATUM:

01-07-1652

Comparant
Comparant
Erfgenaam

DATUM:

Vader

Gewezen conrector

31-07-1652

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

de Leege
Koopman Antwerpen

Comparanten, voogden over de kinderen van Hermen van Utterwijck en jfr
Elisabeth Morre, verstrekken een volmacht aan Marinus de Voocht om van
de magistraat te Antwerpen de lijfrente van hun pleegkinderen te vorderen
en de losrente op het klooster St. Bernhardt, buiten Antwerpen gelegen,
eveneens ten behoeve van de pleegkinderen en alles te doen wat nodig is,
met macht van substitutie.

248

724

725

726

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
320v
Volmacht

onroerend goed

De heerlijkheid Mickel
Stift van Bremen, kerspel Buxtehude

comparanten

Plancius, d. Jacobus
Baudertius, Geertruijt
Beeckman, Gerhard

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Geertruijt Baudertius, dochter van
wijlen d. Wilhelmus Baudertius en aan de neef Gerhard Beeckman, zoon van
de dochter van overledene, om als erfgenamen toestemming te geven tot het
liquideren van het aandeel van overledene in een heerlijkheid in Bremen,
bewoond door Rochus van Gaelen, te verkopen of te verpachten en daarbij
alle formaliteiten te vervullen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
321v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, bij de Buitenkerk, naast burgemeester Backer

comparanten

Buise, Jacob Hermsz
Sweertsz, Dirck
Charsten van ‘t Engbert, Jan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dirck Sweertsz en Jan Charsten
van ’t Engbert een bedrag van ƒ82 c.g. wegens de aankoop van twee koeien,
dat hij zal betalen zodra zijn huis is verkocht; zo niet, dan op 01-01-1654,
waarvoor hij zijn huis als onderpand stelt.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
322
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Thomsen, Jan
Cruel, Joost
Cruel, Oloff
Rentinck, Nicolaus

DATUM:

17-08-1652

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

21-08-1652

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

21-08-1652

Volmachtgever
Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

249

Predikant alhier

Advocaat Vollenhove

727

728

729

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Nicolaus Rentinck om, in der
minne of gerechtelijk, hun zaken in Vollenhove waar te nemen en daarbij te
handelen zoals comparanten zelf gedaan zouden hebben, indien aanwezig,
met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
322
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Witthain, Johan
Veen, Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Veen om zijn zaken waar te
nemen voor het stadsgericht en daarbij te handelen zoals comparant zelf
gedaan zou hebben, indien aanwezig.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
322v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hendricksen, Jonas
Hendricksen, Jan
Hendricksen, Annigien
Herms, Rutger
Borcken, Henrick Janssen v.

samenvatting

Comparanten verklaren van hun voogden de goederen te hebben ontvangen
van hun moeder, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
323
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bevergeren, Jan B. vd
Bevergeren, Gerrit B. vd
Bevergeren, Berent J. vd

DATUM:

26-08-1652

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

08-10-1652

Comparant
Comparant
Comparante
Voogd
Voogd

DATUM:

250

Koopman A’dam
IUDr

19-10-1652

Wdn. Janneken G. van Wijhe
Voogd
Voogd

Vader

730

731

732

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Leentien en Berent
Jansz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder één daalder en
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
323
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jaspersen, Jurrien
Mulder, Davidt van

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Davidt van Mulder een bedrag van
ƒ545 c.g. wegens gekochte wol, dat hij belooft terug te betalen en waarvoor
hij zijn persoon en goederen als onderpand stelt.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 323v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Melenburg, Jacob Cornelissen
Breda, Herman van
Erckelens, Jacob

DATUM:

14-10-1652

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

29-10-1652

Comparant
Voogd
Voogd

Overleden
Eerzaam

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogd en de weduwe van zijn andere voogd
alle goederen te hebben ontvangen die onder hun berusting waren,
waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 324
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bouwers, jfr Elisabeth
Glauwe, jkr Sijmon
Vos, Johan

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Johan Vos om, in der minne of
gerechtelijk, de uitstaande schulden te innen bij haar meiers in Gelderland

DATUM:

17-01-1652

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde
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1

Wed. Bouwer )
Broer
Elburg

en verder alles te doen wat noodzakelijk is.

733

734

bijzonderheden

1

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
324
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Egbert
Wolter, Dirck
Berents, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Bartolt, Cornelijsien,
Willem, Nilsien, Stijntien en Britien Egberts als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd ieder honderd daalders, de zoons een kalf of ƒ50 c.g. en de
dochters een bed met toebehoren, verder een behoorlijke uitzet 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

1

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 324v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cuerbeeck, Evert van der
Cuerbeeck, Nicolaes van der
Cuerbeeck, Albert van der
Stuirman, Henricus Crachtsen

) kapitein luitenant

DATUM:

17-01-1652

Wdn. van …
Voogd
Voogd

1

Vader )
Op Nicolaïbos

) van de Zwartendijk; naam overledene is niet vermeld.

DATUM:

27-08-1652

Volmachtgever
Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Raadslid

IUL

samenvatting

Comparanten, mede caverende voor Maximilianus van Ensz, verstrekken een
volmacht aan Henricus Crachtsen Stuirman om, in der minne of gerechtelijk,
voor het gerecht van Vollenhove van jkr Willem van den Boeselaer te
vorderen een bedrag van ƒ4695 c.g. met een jaar rente wegens een obligatie
en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

De bladzijden 325v t/m 331v zijn blanco.
735

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
332
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Frans, Anna
Verwer, Johan

DATUM:

19-11-1651

Comparante
Momber

252

Wed. A. Janssen
Zwager

Groningen, Jan Luitten v.

736

737

738

Echtgenoot

samenvatting

Comparante verklaart van de echtgenoot van haar overleden dochter,
Jennigien Ariaens, de erfenis en goederen te hebben ontvangen die haar
toekomen, waarvoor zij hem bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 332
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritsen, Arent
Hermsen, mr Jan
Gerritsen, Peter

DATUM:

21-11-1651

Comparant
Voogd
Voogd

Barbier

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
332v
Volmacht

onroerend goed

Een hof
Elburg, bij het Oldenkerkhof

comparanten

Hardenberch, mr Abraham Arentsz
Fransz, Marrigien
Toenisen, Peter

samenvatting

Mede namens zijn echtgenote, verstrekt comparant een volmacht aan Peter
Toenissen om namens hen voor het gerecht van Elburg een hof te
transporteren aan Henrick Petersz en zijn vrouw Femmeken Peters en
daarbij de noodzakelijke formaliteiten te vervullen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
333
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dircksz, Aert

DATUM:

DATUM:

20-01-1652

Volmachtgever
Echtgenote
Gevolmachtigde

28-01-1652

Schuldenaar
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Echtpaar

Dubbelts, Willemken
Henricksz, Jan

739

740

741

Schuldenares
Schuldeiser

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Henricksz ƒ68 c.g. wegens
ontvangen ijzerwerk, dat uit hun verkochte boedel zal worden betaald, indien
nodig. Als onderpand stellen zij hun persoon en goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
333v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dirx, Aert
Peters, Jan

DATUM:

03-02-1651

Schuldenaar
Schuldeiser

Schoenmaker

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Peters ƒ27 c.g. wegens
geleverde schoenen dd 11-11-1651 en belooft dit te betalen, met zijn persoon
en goederen als onderpand.

bijzonderheden

Datum waarschijnlijk 1652.

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
333v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Dries
Louwe, Annigien
Steenberg, Johan
Henricks, Jan

samenvatting

Comparanten verklaren van hun voogden de erfenis en goederen te hebben
ontvangen die hun vader Louwe Peters als moeders erfdeel had
gereserveerd, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
334
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritsen, Arendt
Twenth, Dries Janssen
Versiele, Jacob Henricksen

DATUM:

23-02-1652

Comparant
Comparante
Voogd
Voogd

DATUM:
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24-02-1652

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

742

743

744

samenvatting

Comparant verstrekt volmachten aan Dries Janssen Twenth en Jacob
Henricksen Versiele om zijn zaken hier waar te nemen en daarbij alle
voorkomende werkzaamheden te verrichten, zoals comparant zelf gedaan
zou hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
334
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Assinck, Albert Wolters
Jacobsen, Evertien
Langenburch, Gooswinus v.

DATUM:

27-03-1652

Volmachtgever
Echtgenote
Gevolmachtigde

Wed. bgm. Haeck

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Gooswinus van Langenburch om zijn
zaken waar te nemen, in het bijzonder die tegen Berent Cloeck, zowel binnen
als buiten rechten en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
334v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis genaamd de Coninginne Hester
Kampen, Oudestraat, tussen Thomas Cuiper en Jacob Herms Brouwer

comparanten

Lubberts, Annigien
Sterck, Claes
Sijgers, Tomas

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Trijntien Frericks als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd honderd daalders, ƒ50 c.g. als
opbrengst van vaders kleren, ƒ20 c.g. voor een bed met toebehoren en twee
zilveren lepels; zij belooft haar lezen, schrijven en wat verder nodig is, te
laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik, waarvoor zij als onderpand stelt de
kooppenningen van haar huis

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
335
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

11-03-1652

Wed. van Frerick Hermssen
Voogd
Voogd

DATUM:
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26-05-1652

Moeder

745

746

comparanten

Christiaens, Aeltien
Helmont, Jan Janssen van
Soetendal, Jurrien

Wed. van mr Hermen Jurriaens
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jurrien, Annigien,
Hester en Lijsebeth Herms als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen
ƒ100 c.g. en belooft hen lezen, schrijven, naaien 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 inboedel als
onderpand.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
335v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritsz, Albert
Jansz, Claes
Henricks, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geertruit, Rijckien en
Elisabeth Albertsz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een
bedrag van ƒ325 c.g., te versterven van het ene kind op het andere en een
bed met toebehoren en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten
leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden
tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik en stelt als onderpand zijn
roerende en onroerende goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 336
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meindelts, Anna
Cremers, Henrick
Veen, Johan

DATUM:

19-06-1652

Wdn. van Greetien Gerritsz
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

Vader

20-07-1652

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Johan Veen om, in der minne of
gerechtelijk, haar zaken waar te nemen, in het bijzonder om van jkr Berent
Baeck ƒ84-7 c.g. te vorderen die haar volgens obligatie toekomen en daarbij
al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen
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748

749

750

RAK 92
onderwerp

FOLIO: 336
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

Huis, berg, paarden en koeien
Kampen

comparanten

Artsz, Aert
Jansz, Janneken
Evertsz, Willem
Jacobs, Geesien

16-08-1652

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem Evertsz en diens
echtgenote een bedrag van ƒ500 g.g. en een jaar rente tegen 5 procent; zij
beloven jaarlijks de rente te betalen en af te lossen na opzegging en stellen
als onderpand hun huis.
NB. in de kantlijn: op 16-08-1652 is op last van Schepenen en Raad de akte
geroyeerd.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
336v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willems, Aeltien
Hoochstraeten, Henr. van
Willems, Gerrit
Willems, Evert
Evertsen, Willem

samenvatting

Comparanten verklaren van hun vader de goederen van hun moeder
Jennigien Peters te hebben ontvangen, m.u.v. het bed met toebehoren voor
Aeltien, waarvoor zij ƒ100 c.g. zal krijgen; verder hebben zij elkaar beloofd
dat bij overlijden van hun vader, eventuele eerdere schenkingen niet
gecompenseerd zullen worden.

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
337
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heijnen, Albert Jan
Heijnen, Henrick Jan
Henricksz, Volcker
Claesen, Henrick

samenvatting

DATUM:

09-10-1652

Comparante
Momber
Comparant
Comparant
Vader

DATUM:

15-11-1652

Volmachtgever
Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Echtg. T. J. Heijnen

Comparanten, kinderen van Jan Albertsz Heijnen en mede caverende voor
zijn zusters Dirckien en Lubbichien Albertsz, verklaren een volmacht te
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hebben verstrekt aan Henrick Claesen uit Kampen om zich in Amsterdam te
vervoegen bij Willem Middelborch, executeur van het testament van Jacob
Claesen en diens vrouw Steventgen Gerritsz en van hem de legaten te
vorderen die voor hen bestemd zijn en daarbij alle formaliteiten te vervullen,
zoals comparanten zelf gedaan zouden hebben, indien aanwezig.

751

bijzonderheden

Geen

RAK 92
onderwerp

FOLIO:
338
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heut, jfr Aeltien van
Hoff, J.
Landouwe, Hans van der

DATUM:

23-11-1652

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Wed. Dompselaer
De weduwe van …

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Hans van der
Landouwe een bedrag van ƒ160 c.g., dat zij belooft terug te betalen in de tijd
van drie maanden vanaf heden of eerder, als bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

a.m.alink©december2012
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