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1 RAK  94 FOLIO:    1 DATUM:     02-04-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Benier, Arent Volmachtgever Eerzame 
  Fockinck, Nicolaus Gevolmachtigde IUDr – secr. Deventer 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Nicolaus Fockinck om zijn zaken 

waar te nemen in Deventer, in der minne of gerechtelijk en daarbij alles te 
doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2 RAK  94 FOLIO:     1 DATUM:     17-04-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Verborch, Anthoni Volmachtgever  
  Banck, Hermen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zwager Hermen Banck om 

namens hem, in der minne of gerechtelijk, te vorderen van kapitein luitenant 
Henrich Cuerbeeck het geld dat deze hem schuldig is en verder alles te doen 
wat noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

3 RAK  94 FOLIO:    1v DATUM:    29-04-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Buijcksen, Albart Wdn. van Stientien Heijmens Vader 
  Olgersen, Hermen Voogd  
  Dalffsen, Henrick van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Heijmen Jacobsz Buijck 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 goede vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

4 RAK   94 FOLIO:     2 DATUM:      03-05-1658 

 onderwerp Verklaring 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirx, Aeltien Comparante  
  Slop, Peter Henrix Comparant Wed. Geertien Dirx 
  Lubbertsen, Jan Voogd  
  Hall, Jurrien ter Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden alle goederen te hebben 

ontvangen die deze onder hun berusting hadden, waarvoor zij hen bedanken 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Tweede comparant is veerschipper. 
   

 

 

5 RAK  94 FOLIO:     2 DATUM:     05-05-1658 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thijssen, Arent Schuldenaar Echtpaar 
  Courts, Trijntien Schuldenares  
  Bollinck, mr Gerrijt Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan mr Gerrijt Bollinck een bedrag 

van ƒ453 c.g., waarvoor zij al hun goederen als onderpand stellen.   
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

6 RAK  94 FOLIO:    2v DATUM:     09-05-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Aert Wdn. van Luijghien Jans Vader 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Marrigien Aerts als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. 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 Namen van de voogden zijn niet vermeld. 
   

 

 

7 RAK  94 FOLIO:     2v DATUM:      21-05-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Hamingen, Aleijda van  Wed. van Thomas Eggers Moeder 
  Vechten, Wilhelm van Voogd  
  Worst, W. J. Voogd Burgemeester 
  Stuirman, Henrick C. Voogd  
  Haemingen, Everhardt v. Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor de minderjarige kinderen Johannes, Johanna en 

Anna Catharina Eggers, zowel uit zijn eerste huwelijk met Peternella als met 
haar, als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een bedrag van ƒ1000 
c.g. belegd tegen 5 procent; zij belooft hen lezen, schrijven en een handwerk 
te laten leren en te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de 
voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik. 
NB. in de kantlijn: op 19-09-1659 bewijst comparante haar dochter Anna 
Catharina Eggers nog ƒ275 c.g. en voor de nalatenschap van haar halfbroer 
Johannes Eggers, overleden in Oost Indië, nog ƒ725 c.g.  

   
 bijzonderheden De kinderen hebben niet dezelfde voogden. 
   

 

 

8 RAK  94 FOLIO:     3 DATUM:     03-06-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Annigien Wed. van Nicolaes Willems Moeder 
  Metelen, Henrick van Voogd  
  Jacobs, Daniel Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Willem Nicolaes als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 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 
   

 

 

9 RAK  94 FOLIO:     3v DATUM:      10-06-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Anne Wed. van Hermen Herms Moeder 
  Coster, Jan Jansz Voogd  
  Henricks, Reutger Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Hermtien Herms als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. en belooft haar lezen,   
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat van een goede moeder wordt 
verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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10 RAK  94 FOLIO:    4 DATUM:     05-07-1658 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pieters, Aeltien Comparante  
  Pieters, Grietien Comparante  
  Hoochstraeten, Hendrick van Momber Secretaris 
  Geleinsen, Pieter Vader  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun vader de goederen van hun overleden 

moeder te hebben ontvangen, waarvoor zij hem bedanken met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

11 RAK  94 FOLIO:     4 DATUM:     07-08-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Camen, Anneken Henricks van Wed. Albert Henricks Cuiper Moeder 
  Gerritsen, Gerrit Voogd  
  Camen, Jan van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrickien en 

Femmeken Albersen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ250 
c.g. 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 
   

 

 

12 RAK  94 FOLIO:     4v DATUM:      05-09-1658 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritsen, Arendt Schuldenaar  
  Purmerendt, Gerrit  Engeltsen v. Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrit Engeltsen van Purmerendt een 

bedrag van ƒ50 c.g., dat hij belooft te betalen op 01-04-1659 met rente, als bij 
verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

13 RAK  94 FOLIO:     4v DATUM:     13-09-1658 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lembersz, Aeltien Volmachtgeefster  
  Hoff, J. Momber  
  Winantsz, Lambert Gevolmachtigde  
  Langenburch, Gooswinus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan har neef Lambert Winantsz en 

Gooswinus Langenburch om haar zaken waar te nemen, in der minne of 
gerechtelijk en daarbij alle noodzakelijke maatregelen te treffen, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

14 RAK  94 FOLIO:     5 DATUM:      00-09-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stercken, Arentien  Volmachtgeefster Echtg. Gerrit Cock 
  Cock, Dirrick Gerritsen Momber  
  Borneman, Barnardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Barnardt Borneman om namens haar 

te eisen van Peter Aeltsen wegens verkochte vette schapen een bedrag van 
ƒ19-10-0 en van Jan Buijtendijck wegens aankoop van 8 molder weit van ƒ6 
c.g. per molder en verder alle noodzakelijke handelingen te verrichten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

15 RAK  94 FOLIO:    5v DATUM:     24-09-1658 

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Dircksz, Abraham Comparant  
  Gerritsz, Jan Comparant  
     
 samenvatting Ten overstaan van Schepenen, zijn comparanten overeengekomen dat Jan 

Gerritsz vanwege zijn aanspraken op Abraham Dircksz oom, op het erfhuis 
van Peter Berentsz, zal ontvangen een bedrag van ƒ24 c.g., waarmee de zaak 
is afgedaan.   

   
 bijzonderheden Geen 
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16 RAK  94 FOLIO:     6 DATUM:      15-11-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Aeltien Wed. van Davidt Davidtsen Moeder 
  Jans,Teewes Voogd  
  Willemsz, Davidt Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Willem Davidts als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ500 c.g. en belooft hem 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede 
moeder behoort, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het 
vruchtgebruik. 

    
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

17 RAK  94 FOLIO:     6 DATUM:      15-11-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Aeltien Wed. van Davidt Davidts Moeder 
  Davidts, Peter Zoon  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Peter Davidts als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ500 c.g. dat zij belooft te 
betalen met Pasen 1659, waarmee de zoon akkoord gaat.  
NB. in de kantlijn: op 13-05-1659 verklaart Peter Davidts zijn deel te hebben 
ontvangen, waarvoor hij bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

18 RAK  94 FOLIO:     6v DATUM:     02-12-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Aeltien Wed. van Hermen Hemichs Moeder 
  Jansz, Hermen Voogd  
  Ambrosius, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Geertien Hermsz als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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19 RAK  94 FOLIO:     7 DATUM:     04-12-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritsen, Arent Wdn. van Trientien Jansz Vader 
  Palt, Jan Gerritsen Voogd  
  Hermsen, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Aeltien en Gerrit 

Arentsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van 
ƒ450 c.g. en belooft hen lezen en schrijven te laten leren, de zoons een goed 
handwerk en de dochter naaien en verder te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

20 RAK  94 FOLIO:    7v DATUM:     05-12-1658 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersen, Andries Comparant  
  Geerts, Albartien Echtgenote  
  Janssen, Jacob Voogd  
  Arentsen, Willem  Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden de goederen van hun vader te 

hebben ontvangen, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring.   
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

21 RAK  94 FOLIO:    8 DATUM:     07-01-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Benier, Arent Comparant  
  Arentsz, Steven Voogd Essayeur 
  Benier, Roloff Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn oom en voogd de goederen te hebben 

ontvangen van zijn tante Ottien Arentsz, waarvoor hij hem bedankt met 
belofte van vrijwaring. De andere voogd is Roloff Benier. 

   
 bijzonderheden Geen 
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22 RAK  94 FOLIO:    8 DATUM:    19-01-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Fransch, Anna Volmachtgeefster Wed. Joan van Uttert 
  Hoff, J.  Momber  
  Enschede, Lucas van Volmachtgever Wdn E.van Uttert  
  Uttrecht, Geertruidt van Gevolmachtigde Amsterdam 
     
 samenvatting Comparante, mede namens haar dochters Susanna, Margreta en Aeltien van 

Uttert en Lucas van Enschede hebben een volmacht verstrekt aan Geertruidt 
van Uttrecht om, in der minne of gerechtelijk de legaten te vorderen en te 
ontvangen van Seigneur Doervil, die Hemichien Ariaensen van Uttert in haar 
testament heeft toegekend en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

23 RAK  94 FOLIO:    9 DATUM:     31-12-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Aeltien Wed. van Hendrick Vesterinck Moeder 
  Lijnde, Henrick ter Voogd  
  Sweerts, Dirrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gerrit, Hendrick, 

Geertruidt en Annigien Vesterincks als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 
samen een bedrag van ƒ1600 c.g., de zoons vaders kleren 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. Zij heeft het vruchtgebruik.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

24 RAK  94 FOLIO:     9v DATUM:     15-03-1659 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thiesen, mr Arent Schuldenaar Echtpaar 
  Coerts, Trientken Schuldenares  
  Weerden Hendrick Willemsz v.d. Schuldeiser Curator 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrick Willemsz van der 

Weerden, curator over de boedel van Jacob Engbertsz, een bedrag van ƒ110 
c.g., afkomstig van verteringen en te betalen in twee termijnen, met St. Jan dit 
jaar en in 1660, te ontvangen van Willem Jansz Sterck, wegens onderhoud 
van het kind van schuldenares bij Crijn Claes Sterck.    
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

25 RAK  94 FOLIO:    9v DATUM:    14-04-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Berents, Albertien Comparante Zusters 
  Berents, Berentien Comparante  
  Santen, Coert van Momber Broers  - echtgenoten 
  Santen, Willem van Momber  
  Veen, Joan Thijmensz Voogd  
  Windelts, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden de goederen van hun ouders, 

grootmoeder Petertien Berentsz en tante Agnita Windelts te hebben 
ontvangen, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring.   

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

26 RAK  94 FOLIO:     10 DATUM:     04-05-1659 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Groenestraat,  achter burgemeester Rhijnvisch 
   
 comparanten Beeck, Aert Abrahams vd Wdn. van Willemken Peters Vader 
  Hane, Jan Petersz de Voogd   
  Cornelisz, Pouwel Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Famichien Aertsz als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300 g.g. (van 28 
stuivers), een bed met toebehoren, twee gouden ringen en moeders kleren en 
belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed 
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het 
vruchtgebruik en stelt als onderpand zijn huis en andere goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

27 RAK  94 FOLIO:     11 DATUM:     13-05-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Claesz, Aeltien Volmachtgeefster Wed. Dirck Henricks 
  Hoff, J. Momber Secretaris 
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  Hermsen,  Hermannus  Gevolmachtigde Zwager 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar zwager Hermannus Hermsen om 

namens haar in Elburg, in der minne of gerechtelijk, te eisen van Seeger  
Willems de erfenis en goederen van haar zuster Geertien Claesz, in leven 
echtgenote van Carst Seegers, nu berustende onder Seeger Willems en 
daarbij alle noodzakelijke maatregelen te treffen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

28 RAK  94 FOLIO:     11v DATUM:     17-07-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirrickx, Agien Volmachtgeefster Wed. M. Hofflandt 
  Hoochstraeten, H. van Momber Secretaris 
  Benthem, Everwijn van Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Everwijn van Benthem om, al haar 

zaken in Kampen waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten, haar 
uitstaande schulden te innen en te doen wat noodzakelijk is.  

   
 bijzonderheden Comparante is brouwster op het schip naar Haarlem. 
   

 

 

29 RAK  94 FOLIO:     11v DATUM:     30-06-1659 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Hendrix, Aeltien Wed. van Jan Hermsen Moeder 
  Evertsz, Jan  Voogd Kleermaker 
  Muller, Engbert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Griete, Jacob, 

Pietertien en Hendrick Janssen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 
ieder ƒ500 c.g., de dochters elk een bed met toebehoren en een hoicke (lange 
mantel), de zoon twee pakken kleren en twee mantels 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 als onderpand haar woonhuis en haar goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

30 RAK  94 FOLIO:   12 DATUM:     30-07-1659 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed Landerijen 
  Land van Heusden, in het Babilonius Broeck 
   
 comparanten Hollande, Andries de Volmachtgever Luitenant 
  Houffelt, Dirck van Gevolmachtigde Driel - Bommelerwaard 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Dirck van Houffelt om namens hem 

aan Jan Janssen de jonge voor het gerecht van Heusden te transporteren een 
deel van de landerijen die comparant samen met Jan Janssen de jonge in 
eigendom had en verder alle noodzakelijke handelingen te verrichten. 

   
 bijzonderheden Comparant is luitenant van een compagnie karabiniers te paard onder majoor 

Ernst van Haren. 
   

 

 

31 RAK  94 FOLIO:      12v DATUM:      04-08-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aeltsen, Aelt Volmachtgever  
  Aeltsen, Aelt Gevolmachtigde  
  Aeltsen, Hermen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zoons Aelt en Hermen om namens 

hem in Amsterdam te eisen van de bewindhebbers van de Oost-Indische 
Compagnie de goederen en erfenis van zijn zoon Jan Aeltsen van Kampen, 
die is komen te overlijden op het schip het Wapen van Amsterdam, waar hij 
schipper was en wiens goederen bij de bewindhebbers berusten.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

32 RAK  94 FOLIO:      13 DATUM:      10-10-1659 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricksen, Arendt Wdn. van Jannigien Hendrix Vader 
  Biesen, Arendt Martensen v. Voogd  
  Herpste, Lucas Hendricksen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrick, Mechtelt, 

Lubbert, Sijbrandt en Fijgien Arents als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd samen ƒ50 c.g. en de helft van de goederen die zij heeft geërfd 
van haar oom Otto Janssen en waarover nog geprocedeerd wordt en die nog 
niet zijn vastgesteld 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 
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33 RAK  94 FOLIO:     13v DATUM:     09-11-1659 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Aeltien Wed. van Thijs Janssens Moeder 
  Loo, Gerrit van Voogd  
  Hermsen, Hermen Voogd Kaartenmaker 
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Beertien en Jan 

Tijssen 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 van een 
goede moeder wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

34 RAK  94 FOLIO:     14 DATUM:     29-11-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Ariaen Erfgenaam  
  Janssen, Willem Erfgenaam  
  Diricksen, Joost Executeur  
  Evertsen, Hermen Executeur  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Jannigie Scholten, verklaren van de 

executeurs alle goederen en de erfenis te hebben ontvangen, waarvoor zij 
hen bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

35 RAK  94 FOLIO:     14 DATUM:     15-12-1659  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Deventer, Andries van Volmachtgever  
  Steenbergen, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Mede namens zijn afwezige broeders en zuster, verstrekt comparant een 

volmacht aan Johan Steenbergen om hun zaken tegen de pachters van de 
50

e
 penning waar te nemen voor het gerecht van Ootmarsum, de kwestie bij 

de bestuurders van deze provincie onder de aandacht te brengen en tot een 
goed einde te brengen en verder alle noodzakelijke maatregelen te treffen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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36 RAK  94 FOLIO:    14v DATUM:     28-04-1660 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirx, Aeltien Wed. van Egbert Jacobsen Moeder 
  Herments, Warner Voogd  
  Henrix, Roeloff Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jacob Egberts als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 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 Geen 
   

 

 

37 RAK   94 FOLIO:    15 DATUM:     09-06-1660  

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Anna Wed. van Berent Jacobs Moeder 
  Cornelissen, Jacob Voogd  
  Toorn, Jan ten Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Mense, Jan en Berent 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ30 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 betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

38 RAK  94 FOLIO:    15v DATUM:     16-08-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Annichien Volmachtgeefster  
  Hoff, A. Momber  
  Borneman, Bernhardum Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Bernhardum Borneman om 

haar zaken in deze stad en provincie waar te nemen, in der minne of  
gerechtelijk  en te doen wat zij zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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39 RAK  94 FOLIO:     15v DATUM:     23-08-1660 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Annichien Comparante  
  Velthoen, Claes Luijxen Echtgenoot  
  Helmichsen, Toenis Voogd  
  Weijtman, Hermen Voogd  
  Roinen, Berent van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de goederen van haar ouders te 

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

 

 

40 RAK  94 FOLIO:     16 DATUM:      27-08-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vriese, Arent Volmachtgever  
  Boeckholt, Arnoldt van Volmachtgever  
  Benthem, Everwijn van Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Everwijn van Benthem om 

hun zaken in deze provincie waar te nemen, in der minne of gerechtelijk, in 
het bijzonder die tegen Daentien Alberts, gewezen scholtin op Ens en alles tot 
een goed einde te brengen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

41 RAK  94 FOLIO:     16 DATUM:     14-09-1660 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijchert, Aeltien Gevolmachtigde  
  Lou, Martijn la Volmachtgever Echtgenoot 
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Wijchersen, Claes Comparant Broer 
  Scheene, Aelt Jansz Voogd  
  Asbrents, Wijer Voogd  
     
 samenvatting Comparante en haar broer verklaren van hun voogden de goederen van hun 

broer Asbren Wijchers te hebben ontvangen, waarvoor zij hen bedanken met 
belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
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42 RAK  94 FOLIO:    16v DATUM:     30-07-1660 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reinders, Aeltien Wed. Jan Evertsen van Einthovens  
  Bom, Peter Albartsen Voogd  
  Nijekerkcken, Jan J. Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Reinder Janssen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 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 Geen 
   

 

 

43 RAK  94 FOLIO:      16v DATUM:     29-11-1660 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claes, Aefien Wed. van Arendt Gerritsen Moeder 
  Coxs, Hendrick Woutersen Voogd  
  Roters, Jan Dirxen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Geertruijdt Arents 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 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

44 RAK  94 FOLIO:     17 DATUM:     10-12-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Testemaecker, Johannes Gevolmachtigde IUDr 
  Tissens, Anthonius Volmachtgever Vader 
  Benthem, Everwijn van Gevolmachtigde  
  Langenburch, Goswinus   
     
 samenvatting Namens zijn vader, geeft comparant een volmacht aan Everwijn van Benthem 

en Goswinus Langenburch om zijn zaken waar te nemen en te procederen 
zoals in de oorspronkelijke volmacht staat vermeld.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

45 RAK  94 FOLIO:     17v DATUM:     08-12-1660 
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 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Anna Schuldenares  
  Twickeloe, vrouw van Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan vrouw van Twickeloe ƒ8-8-0 voor 

ontvangen waren en belooft te betalen met de Vasten, als bij verwonnen 
panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

46 RAK  94 FOLIO:     17v DATUM:     22-01-1661 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Annigien Wed. van Jan Pieters Moeder 
  Berents, Henrick Voogd  
  Schuppingen, Jan Berents v. Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Peter als vaders erfdeel te 

hebben gereserveerd ƒ3 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 
   

 

 

47 RAK  94 FOLIO:     18 DATUM:     31-01-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goutman, Adolph Volmachtgever  
  Nijhoff, Wolter Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Wolter Nijhoff om zijn zaken 

waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en te doen wat comparant zelf 
gedaan zou hebben, indien aanwezig.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

48 RAK  94 FOLIO:    18 DATUM:     06-02-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Brandt, Arent Jansz Volmachtgever Eerzaam 
  Claerhout, mr Johan Gevolmachtigde Haarlem 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Claerhout om in Haarlem al 

zijn schulden te innen, in het bijzonder die van Dirck van Dijck, brouwer in de 
Klaveren te Haarlem, hem zo nodig gerechtelijk te vervolgen en daarbij al het 
nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

49 RAK  94 FOLIO:     18v DATUM:      25-02-1661 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Marcus, Anna  Comparante Wed. G. J. Weltgers 
  Breda, R. van Momber Secretaris 
  Weltgers, Rutger J. Begunstigde Majoor der stad 
     
 samenvatting Comparante transporteert aan Rutger Weltgers het geld dat de weduwe van 

Gerrijt Willems Brouwer tegoed had volgens afrekening der accijnzen van 
comparantes echtgenoot.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

50 RAK  94 FOLIO:     19 DATUM:     27-04-1661 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Imens, Anna Comparante  
  Schippinge, Engbert H. van Echtgenoot  
  Hendricksen, Reuvert Voogd  
  Hermsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden al haar ouders goederen te hebben 

ontvangen, waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

51 RAK  94 FOLIO:     19 DATUM:     03-03-1660 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Nijestraet, tussen Cornelis Petersen en de wed. W. van Graffhorst 
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 comparanten Petersen, Andries Comparant Echtpaar 
  Gerrits, Aeltien Comparante  
  Croen, Jaecques Begunstigde  
     
 samenvatting Comparanten verklaren te hebben overgedragen aan Jaecques Croen een 

bedrag van ƒ140 c.g., het restant van de kooppenningen van een huis aan 
Andries Willemsen Knoch en Roeloff Jansz Molter. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

52 RAK  94 FOLIO:     19v DATUM:     06-05-1661 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Witvelt, Arendt Comparant Broers 
  Witvelt, Jan Comparant  
  Witvelt, Cornelis Broer  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun broer Cornelis de goederen te hebben 

ontvangen van hun ouders nalatenschap, waarvoor zij hem bedanken met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

53 RAK  94 FOLIO:     19v DATUM:      10-10-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Post, Aert Volmachtgever  
  Sweertsen, Sweer Volmachtgever  
  Benthem, dr Everwijn van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan dr Everwijn van Benthem 

om hun zaken waar te nemen die zij in Amsterdam hebben, zowel binnen als 
buiten rechten en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

54 RAK  94 FOLIO:     20 DATUM:     15-10-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Akker genaamd Jan Pouwels akker 
  Heerde, in de Merckluijder Enck 
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 comparanten Thijmens, Annigien Volmachtgeefster Echtg. J. G. van Heerde 
  Hoochstraeten, Hend. van Momber Secretaris 
  Heerde, mr Jan Ger. van Gevolmachtigde  
  Meijer, Jan Ernsten Begunstigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om aan Jan Ernsten 

Meijer over te dragen ⅓ gedeelte van een akker en daarbij al het nodige te 
doen, naar landsrecht. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

55 RAK  94 FOLIO:     20v DATUM:      01-11-1661 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gaillardt, Abraham Comparant  
  Wieringen, Gerrijt van Executeur  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Gerrijt van Wieringen te hebben ontvangen het 

legaat van ƒ150 c.g. dat Neeltien Geerts, weduwe van Peter van Wieringen, 
hem per testament had vermaakt, waarvoor hij hem bedankt met belofte van 
vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

56 RAK  94 FOLIO:    20v DATUM:     25-11-1661 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Toenissen, Abraham Comparant  
  Steenhuisen, Berent Voogd  
  Nessinck, Roeloff Voogd  
     
 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 Geen 
   

 

 

57 RAK  94 FOLIO:    21  DATUM:     12-02-1662 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrijts, Aeltien Wed. van Dirck Steventsz Moeder 
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  Vriese, Hendrick Dirxs Voogd  
  Utrecht, Dirck van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Elsien, Gerrijt, Dirckien 

en Annichien Dirx als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 
ƒ25 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. Zij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

58 RAK  94 FOLIO:     21 DATUM:     27-03-1662 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roeloffsen, Aeltien Schuldenares Wed. Jan Janssen 
  Metselaer, mr Jan Berentsen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan mr Jan Berentsen Metselaer 

wegens achterstallige huishuur een bedrag van ƒ28 c.g., waarvan zij belooft 
a.s. mei ƒ18 c.g. te betalen en daarna van week tot week 4 stuivers totdat zij 
alles heeft afgelost, waarvoor al haar goederen, roerend en onroerende, als 
onderpand dienen, als bij verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

59 RAK  94 FOLIO:    21v DATUM:    05-05-1662 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bondam, Abraham Comparant  
  Wessels, Thoenijs Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart een bedrag van honderd daalders te betalen in de tijd 

van 3 maanden aan Thoenijs Wessels, als bij verwonnen panden. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

60 RAK  94 FOLIO:     21v DATUM:     09-05-1662 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Aeltien Comparante  
  Hoff, A. Momber Secretaris 
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  Sprong, mr Tobias Hansz Stiefvader  
  Soetendal, Jurrien van Voogd  
  Helmont, Jan Jansz van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar stiefvader de goederen en erfenis van haar 

vader te hebben ontvangen, waarvoor zij hem bedankt met belofte van 
vrijwaring; ook de voogden worden bedankt voor het beheer van de 
goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

61 RAK  94 FOLIO:     22 DATUM:     12-05-1662 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Stuk land genaamd Mentinck Slach 
  Sellems 
   
 comparanten Munster, Anna van Volmachtgeefster  
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Zwoll, Lubbert van Momber  
  Hermsz, Vrijdach Gevolmachtigde  
  Wijchersen, Jan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Vrijdach Hermsz en Jan Wijchersen 

om namens haar een stuk land te verkopen en daarbij alle noodzakelijke 
handelingen te verrichten, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

62 RAK  94 FOLIO:    22 DATUM:     16-05-1662 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Witt, Abraham de Volmachtgever  
  Bornheman, Barnard Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verschaft een volmacht aan Barnard Bornheman om namens hem, 

zowel binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen, in het bijzonder 
die tegen de erven van Jan Juriensen Backer en daarbij alles te doen wat 
noodzakelijk is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

63 RAK  94 FOLIO:     22v DATUM:     12-06-1662 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   



22 
 

 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Backer, Arent Janssen Schuldenaar Echtpaar 
  Magnusz, Hester Schuldenares  
  Sweertsen, Dirck Schuldeiser Voogd - eerzaam 
  Esch, Jan Janssen op de Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Wegens een obligatie dd 02-04-1649, verklaren comparanten schuldig te zijn 

aan de voogden over Willem en Geertien Egberts Hartsuicker, een bedrag van 
ƒ280 c.g., dat zij aan de voogden hebben betaald van de koopsom, groot ƒ320 
c.g., die zij tegoed hebben van Lubbert Egbertsen Backer wegens de verkoop 
van een huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

64 RAK  94 FOLIO:     22v DATUM:     02-07-1662 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stevens, Anneken Schuldenares  
  Hoochstraeten, Henrick van Momber Secretaris 
  Limborch, Isack van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Isack van Limborch een bedrag van 

ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar wegens geleverde waren, waarvoor zij als 
onderpand stelt al haar roerende en onroerende goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

65 RAK  94 FOLIO:     23 DATUM:     28-08-1662 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Michiels, Annigien Volmachtgeefster Wed. W. Middeldorp 
  Hoochstraeten, H. van Momber Secretaris 
  Willemsen, Willem Gevolmachtigde Zoon 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar zoon Willem Willemsen om 

namens haar volgens landrecht te verkopen haar aandelen in zekere 
goederen te Reckelinckhuijsen, deze over te dragen enz. en alle noodzakelijke 
handelingen te verrichten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

66 RAK  94 FOLIO:    23v DATUM:     10-11-1662 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hardenberg, Arnold van Volmachtgever Kerkmeester Bovenkerk 
  Steenbicker, Gerrijt Willemsz Volmachtgever Voogd 
  Eeckholt, Roeloff Volmachtgever Voogd 
       
 samenvatting Comparanten, voogden over Jennigien Claes, dochter van Claes Barteltsen 

en Henrickien Willems Reusz, die een dochter was van Annigien Frerix Vos, 
hebben elkaar een volmacht gegeven om de goederen te vorderen uit de 
nalatenschap van Geertien Henrixen van Bonda, weduwe van Roeloff Vos, 
volgens testamentaire dispositie dd 11-09-1638 te Amsterdam gepasseerd en 
in der minne of gerechtelijk  de boedel te scheiden, goederen te verkopen enz. 
en alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

67 RAK  94 FOLIO:    24 DATUM:     12-12-1662 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Abraham Comparant  
  Lambertsz, Albert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogd de goederen van zijn vader te hebben 

ontvangen, waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

68 RAK  94 FOLIO:      24 DATUM:      12-12-1662 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed 1. Erf Uterwijck 
      Wilsum, zowel binnen- als buitendijks gelegen 
  2. Een hof 
      IJsselmuiden, in de Baan 
   
 comparanten Cuerbeecke, Albert van der Volmachtgever Schout IJsselham 
  Baeck, Herman de Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Herman de Baeck om namens hem 

voor het gerecht van Wilsum over te dragen aan ds Theodoo Kempe en Peter 
Reinertsz Leeu, burgemeester van Wilsum, een deel van het erf Uterwijck en 
verder de helft van een hof te verkopen, deze over te dragen, het geld te 
ontvangen enz. en alles te doen wat noodzakelijk is, zowel binnen als buiten 
rechten, met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
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69 RAK  94 FOLIO:     24v DATUM:     11-02-1663 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis 
  Amsterdam, Bloemmert, naast de Bloemkool 
   
 comparanten Hardenberg, Arent van Volmachtgever Echtpaar 
  Dellemans, Clara Volmachtgeefster  
  Ketel, Rijckman Gevolmachtigde Zwager  -  A’dam 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun zwager om namens hen en 

de erven van Quintijn Delleman en Lucretia Sluijter, een huis in Amsterdam 
te transporteren aan Mathurijn Pellicot en alles te doen zoals comparanten 
zelf gedaan zouden hebben, indien aanwezig. 
NB. in de kantlijn: op 13-02-1663 is aan de volmacht toegevoegd Henricus 
Delleman, med.dr.  

   
 bijzonderheden Comparant is Kerkmeester Bovenkerk. 
   

 

 

70 RAK   94 FOLIO:     25 DATUM:     25-03-1663 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Keppel, Aert Jansen Comparant  
  Steenbergen, Berent Administrateur  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de administrateur van zijn moeders nalatenschap 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

71 RAK  94 FOLIO:     25 DATUM:     04-05-1663 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendrickx, Annichien Comparante  
  Cuiper, Hendrick Jacobsz Echtgenoot  
  Kuiper, Gerrit Gerritsen Voogd  
  Vrijdach, Jan Guertsz Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de goederen van haar ouders te 

hebben ontvangen, waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
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72 RAK  94 FOLIO:     25v DATUM:      13-06-1663 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schimmelts, Aeltien Schuldenares  
  Breda, R. van Momber Secretaris 
  Henrixs, Berent Schuldeiser  
     
 samenvatting In afwezigheid van haar echtgenoot, verklaart comparante schuldig te zijn aan 

Berent Henrixs ƒ36 c.g., die zij belooft terug te betalen met Pasen 1664, 
waarvoor zij als onderpand stelt haar weefgetouw en alles wat daarbij hoort.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

73 RAK  94 FOLIO:    25v DATUM:     24-07-1663 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tredir, Albert Wesselsz Comparant  
  Croon, Coenraedt Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogd de goederen van zijn vader te hebben 

ontvangen, waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

74 RAK  94 FOLIO:     26 DATUM:      17-08-1663 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hardenberch, Arent van Volmachtgever Voogd 
  Eeckholt, Roeloff Volmachtgever Idem 
  Steenbicker, Gerrijt Willemsen Volmachtgever Idem 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over Jennigien Claes, dochter van Claes  Willemsz  en 

Henrickien Willemsz Reusz, verstrekken een volmacht aan elkaar om in de 
stad en de provincie Groningen de uitstaande schulden te vorderen voor hun 
pupil, goederen te verkopen, te transporteren enz. en verder alles te doen wat 
nodig is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

75 RAK  94 FOLIO:      26v DATUM:     21-09-1663 
 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Demain, Abraham Gevolmachtigde  
  Bartrinck, Elisabeth Volmachtgeefster Wed. J. P. Bijlevelt 
  Bas, Ida Volmachtgeefster Wed. J. Bijlevelt Jz 
  Herweijer, Aper Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgeefsters in Alkmaar, verstrekt comparant een volmacht 

aan Aper Herweijer om hun zaken waar te nemen, hier en elders, met macht 
van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

76 RAK  94 FOLIO:     27 DATUM:     27-11-1663 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Aertien Wed. van Jan Berentsz Slijp Moeder 
  Canneman, Lambert Voogd  
  Berentsen, Helmich Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Anna, Hermen, 

Geertruijdt, Hendrickien en Hendrick Janssen als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd voor vier kinderen ƒ10 c.g. elk, voor Hermen zijn vaders mantel 
ipv het geld en belooft hen 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 
   

 

 

77 RAK  94 FOLIO:     27 DATUM:     23-12-1663 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Veene, Anna van den Wed. van Evert Herms Moeder 
  Veen, Thijmen van den Voogd  
  Hermsz, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Evertien Everts als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300 c.g. en belooft 
haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het 
vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 



27 
 

78 RAK  94 FOLIO:     27v DATUM:     28-01-1664 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lambertsz, Albert Schuldenaar  
  Amsterdam, Arent Joseph v. Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Arent Joseph van Amsterdam een 

bedrag van ƒ21 c.g., die hij belooft binnen twee maanden na dato terug te 
betalen en waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn, als bij 
verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

79 RAK  94 FOLIO:     27v DATUM:     05-02-1664 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Arent Schuldenaar  
  Twenhuisen, Helmich van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Helmich van Twenhuisen een bedrag 

van ƒ360 c.g., dat hij aanvankelijk met kerstmis zou betalen en dat hij nu 
belooft zo snel mogelijk te restitueren onder verband van zijn persoon en 
goederen, als bij verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

80 RAK  94 FOLIO:     28 DATUM:     18-04-1664 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Aeltien Comparante  
  Arentsz, Hermen Echtgenoot  
  Soete, Jan Willemsz Voogd  
  Dirckxs, Dirck Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden haar vaders goederen te hebben 

ontvangen, waarvoor zij hen bedankt, met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

81 RAK  94 FOLIO:     28 DATUM:     26-04-1664 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermensz, Aert Schuldenaar Echtpaar 
  Drees, Aeltien Schuldenares  
  Ketten, Dirck vd – de oude Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Dirck van der Ketten de oude een 

bedrag van ƒ60 g.g. wegens achterstallige huishuur, waarvoor schuldeiser 
beslag heeft laten leggen op de goederen van schuldenaren; zij beloven 
tussen nu en St. Jacob a.s. te betalen, waarvoor al hun goederen onderpand 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

82 RAK  94 FOLIO:     28v DATUM:     17-04-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Volcerus, Annichien Wed. van Laurens Richters Moeder 
  Eeckholdt, Peter Voogd  
  Pool, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Anna Abigel als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ250 c.g., een bed met 
toebehoren, een zilveren kop, zes zilveren lepels en een zilveren bel en 
belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een 
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het 
vruchtgebruik. 
NB. in de kantlijn:  deze bewijzing gebracht in het Boek der Bewijzingen anno 
1664; vacat. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 29 t/m 36v zijn blanco. 

83 RAK  94 FOLIO:     37 DATUM:     03-05-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Livorius, Bette Wed. van Joost van Seijll Moeder 
  Worst, Roeloff Dirricksz Voogd  
  Dirricksen, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hendrick, Geertruijdt , 

Joost, Anna Maria en Aeltien Joosten 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 betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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84 RAK  94 FOLIO:    37 DATUM:     29-05-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Avercamp, Berent Volmachtgever  Wdn. Mechteltien Hoberdinck 
  Swinderen, Dr. Gevolmachtigde  
  Ravers, Licentiaat Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Dr Swinderen en licentiaat Ravers om 

namens hem, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken, hier en elders, waar te 
nemen en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

85 RAK  94 FOLIO:     37v DATUM:     03-06-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vierhuijs, Berent Wdn. Femme Bartolts Vader - Borchem 
  Nieuwerveen, Pieter Bartolts van Voogd  
  Hage, Jan ten Voogd Uit Borchem 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Meijs Berents als moeders 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

86 RAK  94 FOLIO:     38 DATUM:     05-06-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Groen, Balthasar Janssen Wdn. van Maria Leenderts Vader 
  Crueger, Jan Berentsen Voogd  
  Buss, Abraham Isacksen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gijsbertien, Petertien en 

Megteltien Balthasars als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een 
bedrag van ƒ600 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren 
en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 11-06-1659 wordt door Schepenen en Raad het bedrag 
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van het kinderbewijs gewijzigd in ƒ75 c.g.; op 13-06-1659 stelt de vader als 
onderpand een kast en enige voorwerpen verder indien nodig ook zijn 
gereedschap.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

87 RAK  94 FOLIO:     38v DATUM:      19-06-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hemichs, Berent Wdn. Jacobien Berents Vader 
  Berentsen, Gerrit Voogd  
  Keijser, Frans Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige  kinderen Hemich en Gerrit 

Berents als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ80 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 Comparant is lakenmaker. 
   

 

 

88 RAK  94 FOLIO:     39 DATUM:     23-06-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Avercamp, Berent Volmachtgever  
  Bentheim, Everwijn Gevolmachtigde IUDr 
  Borneman, Bernhardt Gevolmachtigde Idem 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Everwijn Bentheim en Bernhardt 

Borneman om namens hem, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te 
nemen voor het stads- of landgerecht en te doen wat noodzakelijk is, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

89 RAK  94 FOLIO:     39 DATUM:     14-08-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eijckel, Berent van Gevolmachtigde  
  Voorst,  vrouw Johan van Volmachtgeefster Vrouw tot Duistervoorde 
  Capellen, Christina v. der Volmachtgeefster Tot Nijenbeeck 

1
) 

  Steenbergen, Johan van Volmachtgever Tot Nijenbeeck 
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  Bornheman, Bernardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgevers, verstrekt comparant een volmacht aan Bernardt 

Bornheman om, in der minne of gerechtelijk, te vorderen en te ontvangen wat 
de opdrachtgeefster aan verkocht en achterstallig tichelsteen in deze stad 
tegoed hebben. 

   
 bijzonderheden 

1
) weduwe van Peter van Steenbergen, heer van Duistervoort 

   

 

 

90 RAK  94 FOLIO:     39v DATUM:     13-09-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Hermsz, Berentien Wed. van Henrick Warner Moeder 
  Warners, Jan Voogd  
  Lambertsz, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lubbeken, Warner, 

Albert en Hermen Henricks als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen 
een bedrag van ƒ100 c.g., dat de mede-voogd Jan Warners van de verkoop 
van een huis aan Jacob in de Sudde zal ontvangen en belooft hen 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 
   

 

 

91 RAK  94 FOLIO:    40 DATUM:    31-12-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Diverse landerijen en huizen 
  Schoutambt Brummen, buurschap Tonderen 
   
 comparanten Avercamp, Berent Wdn. van Mechtelt Hoberdinck Vader 
  Steenberch, Jacob Roeloffsen Voogd  
  Milius, Jacobus Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Petrus en Elisabeth als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een aandeel in de goederen in het 
schoutambt van Brummen in de buurschap Tonderen, aangeërfd van haar 
grootvader Evertsen Hoberdinck, verder de dochter een bed met toebehoren; 
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 Details landerijen in de akte. 
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92 RAK  94 FOLIO:    40v DATUM:     13-04-1659 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Vloeddijk 
   
 comparanten Barentsen, Barent Schuldenaar Echtpaar 
  Eeckholt, Hilleken Lamberts Schuldenares  
  Veene, Jacob Hermsz Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jacob Hermsz Veene een bedrag 

van ƒ600 c.g. tegen 4 procent per jaar, dat zij beloven te betalen heden over 
een jaar, waarvoor hun huis onderpand is, evenals hun roerende/onroerende 
goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

93 RAK  94 FOLIO:     41v DATUM:     24-04-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lijphert, Bette Comparante  
  Tobias, Jan Echtgenoot  
  Costers, Jan Voogd  
  Albartsen, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden het geld en de goederen te hebben 

ontvangen die haar vader haar heeft bewezen als moeders erfdeel, waarvoor 
zij haar vader en de voogden bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

94 RAK  94 FOLIO:      41v DATUM:      07-06-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Prins, Berendt Hendricksen Volmachtgever  
  Langenburch, ds Goswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan ds Goswinus van Langenburch om, in 

der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen.   
   
 bijzonderheden Akte lijkt niet af en is niet ondertekend. 
   

 

 

95 RAK  94 FOLIO:      41v DATUM:     29-06-1659 
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 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Broederstraat 
   
 comparanten Noortbergen, Berent Schuldenaar  
  Doornen, Stoffel Jansz van  Schuldeiser Voogd 
  Goertsz, Goosen Schuldeiser Idem 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen van jkr. 

mr Bartolt van Eggemont, een bedrag van ƒ560 c.g. tegen 5 procent per jaar, 
dat zal worden terugbetaald als de kinderen volwassen zijn en waarvoor zijn 
persoon en goederen onderpand zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

96 RAK  94 FOLIO:     42 DATUM:     05-08-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Avercamp, Berent Volmachtgever Echtpaar 
  Gerrijts, Aeltien Volmachtgeefster  
  Avercamp, Bartolt Gevolmachtigde Secretaris Oldeworkum 
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Bartolt Avercamp om, in der 

minne of gerechtelijk, alle schulden te innen die volmachtgeefster, als 
erfgename van haar vader Gerrijt Toenijssen Potgieter, tegoed heeft en alle 
noodzakelijke handelingen te verrichten, zoals comparanten zelf gedaan 
zouden hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

97 RAK  94 FOLIO:   42v DATUM:     20-08-1659 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Bette Wed. van Albert Bartels Moeder 
  Bartelsz, Kijer Voogd  
  Pouwelsz, Frerick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan, Geertien en 

Henrickien Albertsz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een  
pond groot, te versterven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen, 
schrijven en naaien, voor de dochters en een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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98 RAK  94 FOLIO:    43 DATUM:     10-12-1659 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Radijs, Barbara Schuldenares  
  Veene, Peter Jans Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan de voogd over haar zoon Gerrit 

Radijs een bedrag van ƒ100 c.g. met de zilveren lepel die zijn grootvader 
Berendt Berentsen Sweertveger heeft gelegateerd bij testament dd 10-08-
1644. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

99 RAK  94 FOLIO:     43v DATUM:     21-04-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Baeck, Berent de Volmachtgever  
  Bootsma, Hermen Gevolmachtigde Meppel 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een  volmacht aan Hermen Bootsma om namens hem te 

innen van Jan Berentsz Smit, in der minne of gerechtelijk, de lening van ƒ50 
c.g. met rente en te doen wat nodig is, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

100 RAK  94 FOLIO:     43v DATUM:      04-05-1660 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huurhuis 
  Kampen, Speldenmakerssteeg 
   
 comparanten Kramer, Bartholomeus Comparant  
  Jansz, Willem Verhuurder  
  Hendrixen, Arnoldt  Verhuurder  
     
 samenvatting Comparant die een huis huurt in de Speldenmakerssteeg, belooft aan de 

verhuurders de huur van ƒ36 g.g. per jaar ieder kwartaal te betalen, zo niet 
dan zal hij het huis moeten verlaten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

101 RAK  94 FOLIO:     44 DATUM:     23-05-1660 

 onderwerp Borgtocht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bornheman, Bernhardt Borg IUDr 
  Rhijnvisch, Evert Aanvrager Burgemeester 
  Renssen, Hartger Begunstigde  
     
 samenvatting Op verzoek van burgemeester Rhijnvisch, stelt comparant zich borg voor 

Hartger Renssen voor een bedrag van ƒ23-15-10, waarvoor deze al eens was 
gearresteerd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

102 RAK  94 FOLIO:     44 DATUM:      18-08-1660 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ham, Berendt van den Schuldenaar  
  Phelber, Matthijs Schuldeiser  
  Corber, Adriaan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Matthijs Phelber en Adriaan Corber 

wegens geleverde wol een bedrag van ƒ368-8-0 c.g., te betalen heden over 
drie maanden, waarvoor zijn goederen onderpand zijn, als bij verwonnen 
panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

103 RAK   94 FOLIO:    44v DATUM:     15-10-1660 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Berentien Wed. van Jan Warnerts Moeder 
  Vogel, Willem Dirxs Voogd  
  Wolthuijs, Jacob Petersen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geertien en Jan 

Janssen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ450 c.g. 
samen, de zoon op zijn 18

e
 jaar een tweejarig paard of veertig daalders, de 

dochter een bed met toebehoren en de opbrengst van vaders kleren; zij 
belooft hen lezen, schrijven, naaien en wat verder nodig is, te laten leren, te 
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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104 RAK  94 FOLIO:     45 DATUM:     10-12-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cuinderturffs, Betta Volmachtgeefster Wed. Jkr. E. ten Busch 
  Breda, R. van Momber Secretaris 
  Busch, Jkr Egbert ten Gevolmachtigde Zoon 
     
 samenvatting Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan haar zoon om 

namens haar, zowel binnen als buiten rechten, haar zaken waar te nemen, 
goederen te verkopen, te verhuren, geld te ontvangen enz., alles te doen wat 
comparante zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van 
substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

105 RAK  94 FOLIO:     46 DATUM:      12-12-1660 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Achter de nieuwe Muur 
   
 comparanten Linde, Berent van der Schuldenaar  
  Claessen, Otto Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Otto Claessen wegens drie jaar 

onbetaalde uitgang uit zijn huis, een bedrag dat hij belooft te betalen op 
Vastenavond a.s., met Pasen het jaar daarna en tenslotte met Pasen in het 
daaropvolgende jaar; als hij in gebreke blijft, mag schuldeiser beslag laten 
leggen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

106 RAK  94 FOLIO:     46 DATUM:     23-01-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Berent Volmachtgever  
  Buijter, Jan Volmachtgever  
  Bornheman, dr Bernhard Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan dr Bernhard Bornheman om 

hun zaken waar te nemen, in het bijzonder die tegen Roeloff van Wesel en 
Gerrijt Willemsen Brouwer en deze, zowel binnen als buiten rechten, op te 
lossen en tot een goed einde te brengen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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107 RAK  94 FOLIO:     46v DATUM:      07-03-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bordijn, Balthasar Volmachtgever  
  Harn, dr Gevolmachtigde  
  Arents, Steven Gevolmachtigde Essayeur 
     
 samenvatting Comparant, mede-erfgenaam van Sgr de Bonthe, verstrekt een volmacht aan 

dr Harn en Steven Arents om zijn zaken waar te nemen, hier of elders, zowel 
binnen als buiten rechten en al het noodzakelijke te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

108 RAK  94 FOLIO:     47 DATUM:     07-03-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijp, Balthasar Volmachtgever  
  Sweertsz, Dirck Gevolmachtigde Eerzaam 
     
 samenvatting Comparant, mede-erfgenaam van Thomas de Bonthe, verstrekt een volmacht 

aan Dirck Sweertsz om zijn zaken waar te nemen, in der minne of 
gerechtelijk, hier en elders en al het noodzakelijke te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

109 RAK  94 FOLIO:    48 DATUM:     12-04-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Bettien Volmachtgeefster Wed. H. Lubbertsz 
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Herms, Henrickien Gevolmachtigde Dochter 
  Herms, Swaentien Gevolmachtigde Idem 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar twee dochters om, in der 

minne of gerechtelijk te innen alle goederen en de nalatenschap van haar 
zoon Jan Hermsz, die bij zijn overleden echtgenote in vruchtgebruik zijn 
gebleven en al het noodzakelijke te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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110 RAK  94 FOLIO:     48 DATUM:     06-05-1661 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Oudestraat, naast de Meerminne en het Witte Paard 
   
 comparanten Benninck, Berendt Jansz Schuldenaar Echtpaar 
  Cornelis, Berentien Schuldenares  
  Henricksen, Joost Schuldeiser Voogd 
  Dorsten, Jan Dirricksen van Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen 

van Jan Kelder, een bedrag van ƒ600 c.g. dat zij beloven te betalen op 23-04-
1662, waarvoor zij hun huis als onderpand stellen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

111 RAK  94 FOLIO:     48v DATUM:     ongedateerd 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Hermsen, Berendt Comparant  
  Hermsen, Hermen Comparant  
  Janssen, Peter Voogd  
  Lambertsen, Albart Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden de goederen van hun vader te 

hebben ontvangen, die in Kampen liggen en ook die in Coesvelt, die zij 
samen bezitten met hun moeder, broer en zusters, waarvoor zij bedanken 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

112 RAK  94 FOLIO:      48v DATUM:     26-06-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brandenburgh, Bartolt Volmachtgever  
  Rijn, Richardt van Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een  volmacht aan Richardt van Rijn om, in der minne 

of gerechtelijk, zijn schulden te innen in Zwolle of elders en daarbij alles te 
doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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113 RAK  94 FOLIO:     49 DATUM:      14-11-1661 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Avercamp, Beatrix Comparante  
  Steenbergen, Jacob Roeloffsz Voogd Ontvanger Mastenbroek 
  Veen, Jacob Voogd Majoor der stad 
     
 samenvatting Comparante, dochter van dr Everhardus Avercamp en Elsien Jansz, 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

114 RAK  94 FOLIO:     49 DATUM:     20-12-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Luerssen, Barent Volmachtgever  
  Steenbergen, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Johan Steenbergen om zijn 

zaken tegen Jan Reurix, schipper uit Hasselt, waar te nemen over een 
geleverd zeil en fok, het geld te innen dat hij nog tegoed heeft en verder de  
nodige maatregelen te treffen, in der minne of gerechtelijk. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

115 RAK  94 FOLIO:      50 DATUM:     31-01-1662 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berend, Meester Schuldenaar Stads hoefsmid 
  Nessinck, Roedolph Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Roedolph Nessinck ƒ92-9-4 c.g., die 

hij belooft met Pasen a.s. te betalen, waarvoor hij zijn persoon en goederen 
als onderpand stelt, waar eventueel beslag op kan worden gelegd.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

116 RAK  94 FOLIO:     50 DATUM:      25-10-1662 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Siegen, Benjamin van Volmachtgever  
  Siegen, Johan van  Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Johan van Siegen om zijn 

zaken waar te nemen, huishuur, gage en lijfrenten te innen en daarvan ƒ75 
c.g. in te houden als lijfrente, uit de opbrengsten de crediteuren te betalen; 
bij eventueel overlijden van zijn vader geeft hij een volmacht aan zijn oudste 
broer Johan, bij diens versterf aan zijn oudste zuster Anna van Siegen, na 
haar aan zijn zuster Maria Catharina, en daarna aan zijn zuster Martina om 
zijn zaken waar te nemen en alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

117 RAK  94 FOLIO:     50v DATUM:     30-12-1662 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Berentien Wed. van Jacob Albertsz Moeder 
  Rander, Hendrick Voogd  
  Ruiter, Thoenis de Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Willem Jacobs als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ2 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 
   

 

 

118 RAK  94 FOLIO:     51 DATUM:     22-04-1663 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lucasz, Berent Wdn. van Metta Henrix Vader 
  Henrixsen, Jan Voogd  
  Gerritsz, Thijs Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lucas, Hendrick en 

Geertien Berents als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ160 c.g., te 
versterven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen., schrijven en 
een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 19-06-1673 verklaart Geertien Willems, grootmoeder en 
erfgenaam van de kinderen van Berend Lucassen alles te hebben ontvangen 
met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
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119 RAK  94 FOLIO:     51v DATUM:     23-04-1663 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brandenburg, Bartholt Volmachtgever  
  Hengevelt, Hermen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Hermen Hengevelt om, binnen 

of buiten rechten, al zijn zaken waar te nemen in de provincie Gelderland en 
al het nodige te doen, zoals comparant zelf gedaan zou hebben, indien 
aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

120 RAK  94 FOLIO:      51v DATUM:     24-07-1663 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pot, Lou Martensen Volmachtgever  
  Steenbergen, dr Johan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan dr Johan Steenbergen in zijn 

zaak tegen Albert Janssen, schipper uit Emmeloord, zowel binnen als buiten 
rechten,  de zaak tot een goed einde te brengen en al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

121 RAK  94 FOLIO:     52 DATUM:     12-06-1658 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritsz, Cornelis Schuldenaar  
  Passer, Otto Claesen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant belooft aan Otto Claesen Passer binnen zes weken van heden 

het resterende bedrag te betalen dat deze toekomt, als bij verwonnen 
panden. 
NB. in de kantlijn: op 20-07-1658 meldt schuldeiser te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

122 RAK  94 FOLIO:     52 DATUM:      22-11-1658 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Witten, Ceeleman Volmachtgever Echtpaar 
  Mulaerts, Lansbarch Sophia Volmachtgeefster  
  Gelinck, dr N. N. Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Namens zijn echtgenote, verstrekt comparant een volmacht aan dr N. N. 

Gelinck om, in der minne of gerechtelijk, van jkr Marten Pinningh te eisen het 
bedrag van ƒ1000 c.g. met de verlopen rente waar comparant recht op heeft 
en verder al het noodzakelijke te doen, met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

123 RAK  94 FOLIO:     52v DATUM:      08-01-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Dam, Christina van Volmachtgeefster  
  Dam, Philips van Echtgenoot  
  Hoff, J. Momber  
  Bentheim, Everwijn van Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Everwijn van Bentheim om, in der 

minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen in Hattem en elders, haar 
uitstaande gelden te innen en verder alle noodzakelijke maatregelen te 
treffen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

124 RAK  94 FOLIO:   53 DATUM:     09-03-1659 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bellequijn, mr Claes Wdn. van Anneken Berentsen Vader 
  Bosch, Gerrit Toenisz ten Voogd  
  Stuck, Meinert Woltersz Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Judith, Berent, 

Jeremias en Geertien Bellequijn als moeders erfdeel te hebben gereserveerd 
ieder kind een pond groot en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk 
te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn:  de dank aan de voogd staat per abuis onder de letter I dd 
19-04-1679. 

   
 bijzonderheden Geen 
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125 RAK  94 FOLIO:     53v DATUM:     14-07-1659 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schimmels, Catharina Wed. van Berendt Roese Moeder 
  Rijchse, Peter Voogd  
  Schimmels, Lenart Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Berentien Roese als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 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. Zij heeft 
het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

126 RAK  94 FOLIO:     54 DATUM:      21-07-1659 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Twee woningen 
   
 comparanten Jansen, Cornelis Schuldenaar Vader 
  Caspersen, Toenis Voogd  
  Landbeeck, Arent Abrahams Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de ooms / voogden over zijn 

kinderen Hemich en Jacob Cornelisen, een bedrag van ƒ50 g.g. ieder, 
waarvoor hij als onderpand stelt de verbeteringen aan zijn beide woningen 
en zijn goederen. Toenis Caspersen, ook aanwezig, verklaart ten behoeve 
van de kinderen een zilveren lepel en een gouden ring te hebben ontvangen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

127 RAK  94 FOLIO:      54v DATUM:     03-08-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Patijn, Cornelis Andriessen Volmachtgever  
  Bornheman, Barnardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Barnhardt Bornheman om zijn zaken 

waar te nemen, hier of in de provincie Gelderland en al het noodzakelijke te 
doen, zoals comparant zelf ook gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
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128 RAK  94 FOLIO:     55 DATUM:     06-11-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Houterman, Cornelis Volmachtgever  
  Langenburch, ds Goswinus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan ds Goswinus Langenburch om 

zijn zaken waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en  zoals hij zelf 
gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

129 RAK  94 FOLIO:     55 DATUM:     09-11-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersen, Claes Volmachtgever  
  Bornheman, Barnardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Barnardt Bornheman om, zowel 

binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen voor de stad Kampen of 
het scholtengericht, zijn uitstaande schulden te innen en al het nodige te 
doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

130 RAK  94 FOLIO:     55v DATUM:      14-02-1660 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrixen, Claes Schuldenaar  
  Stippert, Dirck Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dirck Stippert ƒ21 c.g. wegens de 

aankoop van een paard, een bedrag dat schuldenaar a.s. mei belooft te 
betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

131 RAK  94 FOLIO:     55v DATUM:     02-03-1660 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
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 comparanten Jacobsz, Cornelis Schuldenaar  
  Stavast, Jan Jansz – de jonge Schuldenaar  
  Gerrijts, Swaentien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Swaentien Gerrijts ƒ50 g.g. met 

rente, die zij beloven te betalen in mei a.s., waarvoor zij als onderpand 
stellen de nog resterende kooppenningen van een huis, die zij van Jan Jansz 
Spaenhouwer tegoed hebben en waarvan zij de koopbrief voor alle zekerheid 
ook aan haar hebben gegeven.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

132 RAK  94 FOLIO:     56 DATUM:      21-04-1660 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrixen, Claes Schuldenaar  
  Geertsen, Jan Schuldeiser De kinderen van … 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de kinderen van wijlen Jan 

Geertsen een bedrag van ƒ33 g.g., dat hij belooft te betalen op 08-05-1660; zo 
niet, dan mogen zij beslag leggen op zijn goederen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

133 RAK  94 FOLIO:     56 DATUM:      09-06-1660 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wesselsen, Cornelis Schuldenaar  
  Niet vermeld Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn een bedrag van ƒ100 g.g. dat hij op 

Martini 1660 zal betalen, als bij verwonnen panden. 
   
 bijzonderheden Schuldeiser niet genoemd. 
   

 

 

134 RAK  94 FOLIO:     56v DATUM:      12-06-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Catharina Volmachtgeefster Wed. Dirck Harder 
  Breda, R. van Momber Secretaris 
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  Brandenburg, Bartolt Gevolmachtigde Zwager 
  Reinderinck, Gerrijt Gevolmachtigde Procurator Deventer 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar zwager en aan Gerrijt 

Reinderinck om, zowel binnen als buiten rechten, het geld te ontvangen dat 
comparante uit de boedel van Adriaen Geelinck toekomt en daarbij alle 
noodzakelijke maatregelen te treffen, zoals zij zelf zou hebben gedaan, 
indien aanwezig.    

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

135 RAK  94 FOLIO:     57 DATUM:     21-06-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Broecke, Cornelis van den Volmachtgever  
  Bornheman, Barnardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Barnardt Bornheman om zijn zaken 

waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten, in het bijzonder de zaken 
betreffende het erfhuis van Dirrick Hendricksen Coster. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

136 RAK   94 FOLIO:     57 DATUM:      20-08-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrixen, Cornelis Volmachtgever  
  Langenburgh, Gosuinum Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Gosuinum Langenburgh om zijn 

zaken in Kampen waar te nemen, in der minne of gerechtelijk en in het 
bijzonder die waarbij Dirck Hermsz hem, comparant, als borg heeft gevraagd 
voor zijn broer Hermen Hermsz en te bevestigen wat gevolmachtigde reeds 
heeft bereikt.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

137 RAK  94 FOLIO:     57v DATUM:     19-09-1660 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coendertsen, Coendert Comparant  
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  Goertsen, Goesen Voogd  
  Nessinck, Roeloff Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de goederen van zijn ouders te 

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

 

 

138 RAK  94 FOLIO:    57v DATUM:     10-01-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Hosebeen, Claes Dirxsen Volmachtgever  
  Jans, Geertien Echtgenote Erve J.ten Westenholte 
  Dirxsen, Jan Voogd Kinderen Lijsebeth Jans 
  Huigo, Rijck Erfgenaam En anderen 
  Schoemaecker, G. Gevolmachtigde Burgemeester Lochem 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan G. Schoemaecker om alle 

onroerende goederen te verkopen in het graafschap Zutphen en in Lochem 
en daarbij alle noodzakelijke maatregelen te treffen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Meer namen en relaties in de akte. 
   

 

 

139 RAK  94 FOLIO:      58v DATUM:      25-01-1661 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Nieuwstraat, bij de Buitenkerk 
   
 comparanten Coendertsen, Coendert Comparant  
  Coenders, Geertien Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart te hebben gecedeerd aan Geertien Coenders een 

bedrag van ƒ100 g.g. dat nog afkomstig is van het huis van zijn grootmoeder 
Elsien Pouwels. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

140 RAK  94 FOLIO:     58v DATUM:     01-06-1661 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Witvelt, Cornelis Schuldenaar  
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  Smit, Henrick Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Smit een bedrag van ƒ74 

c.g. dat hij belooft te betalen heden over vier maanden, waarvoor hij zijn 
goederen als onderpand stelt, als bij verwonnen panden; als schuldeiser kan 
bewijzen alleen 87 el lijkwaad te hebben ontvangen, zal comparant nog ƒ6 
c.g. extra betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

141 RAK  94 FOLIO:     59 DATUM:     ongedateerd 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bartoltsen, Claes Comparant  
  Janssen, Peter Voogd  
  Hendricksen, Suert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden het geld en de goederen van zijn 

broer Jan Bartoltsen te hebben ontvangen, waarvoor hij hen bedankt met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

142 RAK  94 FOLIO:     59v DATUM:     29-08-1661 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hasselt, Christina Henrix van Wed. Jan Evertsen Moeder 
  Petersen, Jan Voogd  
  Poortsluijter, Alert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Grietien Jansz als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

143 RAK  94 FOLIO:     59v DATUM:      03-09-1661  

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claessen, Claes Comparant  
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  Cuiper, Thomas Pouweltsen Voogd Eerzaam 
  Albertsen, Gerrijt Voogd Schoenmaker – overl. 
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden zijn moeders goederen te hebben 

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

 

 

144 RAK  94 FOLIO:     60 DATUM:    05-11-1661 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pannebacker, Claes Albertsen Comparant  
  Breel, Jan Dirxen Voogd  
  Pannebacker, Hermen Janssen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden alle goederen te hebben ontvangen 

die zij onder hun berusting hadden, waarvoor hij hen bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

145 RAK  94 FOLIO:     60 DATUM:      16-11-1661 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, David Wdn. van Fijchien Jansz Vader 
  Oderkerck, Jan Petersz Voogd  
  Meer, Henrick Jansz ter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Judith Davidts als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ900 c.g., een bed 
me toebehoren en moeders kleren en belooft haar lezen en schrijven te laten 
leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

146 RAK  94 FOLIO:    60v DATUM:     03-12-1661 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Jansz, Coenraedt Schuldenaar  
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  Palm, Simon Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Simon Palm een bedrag van ƒ75 

c.g., restant van een eerdere schuld, welk bedrag hij belooft in drie termijnen 
te betalen: n.l. met Pinksteren 1662, met St.Michael daarna en tenslotte met 
Pasen 1663, als bij verwonnen panden. 
NB. in de kantlijn: op 26-06-1663 heeft comparant een verzegeling op zijn 
huis aan Lambert Jurriaensen Ridder gegeven, aan wie het bedrag van ƒ75 
was overgedragen en is hiermee de akte gecasseerd. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

147 RAK  94 FOLIO:      61 DATUM:      16-12-1661 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sijpherts, Claes Comparant  
  Albertsen, Gerrijt Voogd Schoenmaker- overleden 
  Coster, Jan Janssen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden alle goederen te hebben ontvangen 

die zij onder hun berusting hadden, waarvoor hij hen bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

148 RAK  94 FOLIO:     61 DATUM:      20-12-1661 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrixen, Claes Comparant  
  Graffhorst, Gerbrant Claes v. Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogd alle goederen te hebben ontvangen die 

hij onder zijn berusting had, waarvoor hij bedankt met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

149 RAK  94 FOLIO:     61v DATUM:     23-12-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Spaniaert, Claes Henrix Comparant  
  Spaniaert, Hanna Henrix Comparante Echtg. A. Hoff – secr. 
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  Spaniaert, Jacob Henrix Comparant  
  Wegenaer, Zacharias Gevolmachtigde Factor A’dam 
     
 samenvatting Comparanten, tevens optredend voor hun afwezige broers en zusters, 

erfgenamen van hun vader Henrick Willemsz Spaniaert, verstrekken een 
volmacht aan Zacharias Wegenaer om, in der minne of gerechtelijk alle 
schulden te innen die hun vader had uitstaan en hun verdere zaken waar te  
nemen en te behartigen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

150 RAK  94 FOLIO:     62 DATUM:     04-04-1662 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Witvelt, Cornelis Schuldenaar  
  Vreden, Henrick Toenissen van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Toenissen van Vreden 

wegens gekocht doek een bedrag van ƒ77-10 c.g., dat hij belooft te betalen 
zes weken na a.s. mei aan de zwager van schuldeiser Dirck Arents, hier 
woonachtig, als bij verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

151 RAK  94 FOLIO:     62v DATUM:     00-05-1662 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis,  erf en where 
  Kampen, Broederstraat 
   
 comparanten Dirx, Cniertien Volmachtgeefster  
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Bollinck, Henrick Gevolmachtigde Eerzaam 
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Henrick Bollinck om namens 

haar en de andere erven van het echtpaar Pieter Berentsz Eijlander en Eltien 
Jans een geërfd huis over te dragen aan Lubbert Thomasz en Cornelis 
Hesselsen en daarbij alle voorkomende werkzaamheden te verrichten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

152 RAK  94 FOLIO:     62v DATUM:    ongedateerd 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Jansz, Cunne Comparante  
  Janssen, Henrick Echtgenoot  
  Bornheman, Bernardt Voogd  
  Backer, Willem Jansen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de goederen te hebben ontvangen 

die haar vader haar als haar moeders kindsdeel heeft bewezen, waarvoor zij 
hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

153 RAK  94 FOLIO:     63 DATUM:     11-06-1662 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jelijssen, Jan Comparant  
  Dirckx, Jan Voogd  
  Brul, Jelijs Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden alle goederen te hebben ontvangen 

die zij onder hun berusting hadden, waarvoor hij hen bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

154 RAK  94 FOLIO:       63 DATUM:     28-07-1662 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Benninck, Christiaen Borg  
  Teunis, Lubbichien Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant stelt zich borg voor Lubbichien Teunis voor het geldbedrag dat 

zij schuldig is wegens de aankoop van goederen uit het sterfhuis van Betken 
Cremers; hij zal de schuld als de zijne erkennen, indien zij in gebreke blijft. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

155 RAK  94 FOLIO:     63 DATUM:      30-07-1662 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Chadborn, Christina Wed. van Jacob Sweerts Moeder 
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  Eversbarg, Cornelis Smit v. Voogd  
  Heerde, Claes Janssen van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Maria, Amos, 

Hendrick, Jennigien en Catharina Jacobs 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 
   

 

 

156 RAK  94 FOLIO:     63v DATUM:     09-12-1662 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Crouwel, Claes Schuldenaar  
  Eeckholt, Roeloff Schuldeiser Eerzaam 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Roeloff Eeckholt een bedrag van 

ƒ86-3 c.g. wegens geleverd eek, dat hij belooft te betalen a.s. Vastenavond, 
waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn, als bij verwonnen 
panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

157 RAK  94 FOLIO:      64 DATUM:     19-12-1662 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schimmelts, Catharina Wed. van Cornelis Jansen Moeder 
  Cornelissen, Pouwel Voogd  
  Hermssen, Abraham Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Abraham en Cornelis 

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 
   

 

 

158 RAK  94 FOLIO:     64 DATUM:     31-01-1663 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Roo, Casper de Schuldenaar Echtpaar 
  Beens, Jennigien Schuldenares  
  Valck, Gerrijt Janssen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerrijt Janssen Valck wegens 

een obligatie dd 03-12-1660 een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per 
jaar. Zij beloven dit te betalen uit het geld dat zij tegoed hebben van Roeloff 
Beenties uit Vollenhove, wanneer de procedure daar zal zijn beëindigd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

159 RAK  94 FOLIO:     64v DATUM:     21-04-1663 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egberts, Claes Schuldenaar Echtpaar 
  Willems, Evertien Schuldenares  
  Ecclesiastische Kamer Schuldeiser  
      
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de Ecclesiastische Kamer te 

Kampen een bedrag van ƒ200 g.g. tegen 5 procent per jaar, waarvoor al hun 
roerende en onroerende goederen onderpand zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

160 RAK  94 FOLIO:      65 DATUM:     07-05-1663  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoosebeen, Claes Volmachtgever  
  Dorsten, Jan Dirxen van Volmachtgever  
  Snippers, Neeltgen Gevolmachtigde Wed. Loijmeijers 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Willem Florisz, hebben een volmacht 

gegeven aan Neeltgen Snippers uit Zutphen om in Lochem de onroerende 
goederen te verkopen die comparanten daar bezitten en ten overstaan van 
Gerrijt van Noijen de reeds verkochte goederen over te dragen en alles te 
doen wat nodig is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

161 RAK  94 FOLIO:     65v DATUM:     29-10-1663 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Heerde, Claes Jansz van Schuldenaar  
  Arentsz, Berent Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Berend Arentsz een bedrag van 

ƒ100 c.g., dat hij belooft terug te betalen, met rente, met Pasen 1664, als bij 
verwonnen panden. 
NB. in de kantlijn: op 04-02-1665 meldt schuldeiser van bovenstaande te zijn 
voldaan, met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 66 t/m 66v zijn blanco. 

162 RAK  94 FOLIO:     67 DATUM:    11-06-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mulen, Dirck Volmachtgever Uit Zwolle 
  Keijser, Gerhart Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Dirck Mulert ten Ordell, postulant te 

Zwolle, om voor de weduwe Hackfoort bij de reconventie zijn havenzate en 
goederen te Zwolle borg te stellen   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

163 RAK  94 FOLIO:      67 DATUM:     28-09-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Post, Daniel Volmachtgever  
  Baeck, Herman de Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Herman de Baeck om, zowel 

binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen, in het bijzonder die 
tegen mr Frerick Albartsz, salemeester, en het nodige te doen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

164 RAK  94 FOLIO:     67v DATUM:     01-12-1658 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermssen, Dirck Borg Executeur 
  Hermssen, Hermen Begunstigde Broer 
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  Hendricksen, Arent Eiser Uit Mastenbroek 
  Hendricksen, Cornelis Eiser Idem 
     
 samenvatting Op verzoek van zijn broer Hermen Hermssen, stelt comparant zich borg voor 

hem, vanwege de aanspraken die Cornelis en Arent Hendricksen uit 
Mastenbroek op zijn broer hebben en waarvoor deze beslag hebben gelegd 
op het geld dat bij de boekhouder berust. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

165 RAK  94 FOLIO:    67v DATUM:     03-01-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Santen, Daniel van Volmachtgever Burgemeester 
  Worst, Laurens Dubbeltsz Gevolmachtigde Koopman – A’dam 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Laurens Dubbeltsz Worst om van de 

bewindhebbers der Oost-Indische Compagnie te Amsterdam te eisen en te 
ontvangen het dividend dat hem toekomt en daarvan kwijtschelding te doen, 
alles met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

166 RAK  94 FOLIO:     68 DATUM:     07-01-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stevensz, Dirck Comparant Eerzaam 
  Arentsz, Steven Comparant t.a. zijde Essayeur 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Steven Arentsz de goederen in het sterfhuis van 

Henrick Benier heeft gebracht, die wijlen Dirck Benier van zijn tante Ottien 
Arents had geërfd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

167 RAK  94 FOLIO:     68 DATUM:      26-01-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Everts, Jelis Comparant  
  Gerrits, Geesien  Echtgenote  
  Asmus, Jelis Voogd  
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  Hendricksz, Goesen Schoonvader  
  Albarts, Aeltien Moeder  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogd, de moeder en schoonvader alle 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

168 RAK  94 FOLIO:     68v DATUM:     20-06-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis en erf genaamd de Oliphant 
  Kampen, Achter de nieuwe Muur 
   
 comparanten Schuijrmeijer, Dieder Arentsz Comparant Echtpaar 
  Schuijrmeijer, Aeltien Comparante  
  Croens, Coen Voogd  
  Willems, Rutger Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren uit hun huis een jaarlijkse rente van ƒ13½ g.g. te 

hebben toegekend aan de voogden over Abraham Gerritsz Duister, waarvan 
Abraham het kapitaal bij zijn volwassenheid zal ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

169 RAK   94 FOLIO:     69 DATUM:    08-07-1659 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Bovenpoorte 
   
 comparanten Dircksz, Dirck Schuldenaar Echtpaar 
  Goertsz, Anna Schuldenares  
  Palm, Cornelis Jansz Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Cornelis Jansz Palm een bedrag 

van ƒ218 c.g. wegens geleverde rogge tegen 5 procent per jaar. Als 
onderpand stellen zij hun huis en andere goederen. 
NB. in de kantlijn: op 16-01-1661 is de bekentenis hernieuwd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

170 RAK  94 FOLIO:     69v DATUM:     27-07-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 



58 
 

   
 comparanten Andriesz, Dirrickien Volmachtgeefster  
  Dircks, Luigien Echtgenoot  
  Arckelens, Joest van  Gevolmachtigde Schout Doornspijk 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Joest van Arckelens om, in der 

minne of gerechtelijk, van Jacob Isebrants, wonende aan de zomerdijk, de 
goederen en het geld te eisen van Jan Isebrands, zoon van comparant en 
verder al het noodzakelijke te doen, met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

171 RAK  94 FOLIO:    70 DATUM:      17-08-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Japin, David Volmachtgever Koopman 
  Giger, Ephraim Gevolmachtigde Amsterdam 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ephraim Giger om namens hem de 

opening bij te wonen van de brieven van mandement van cessie verleend 
door de Hoge Raad van Holland aan Arent Tollenaer, het hem toekomende 
geld te ontvangen van Arent Tolenaer en verder alle noodzakelijke 
handelingen te verrichten, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

172 RAK  94 FOLIO:    70v DATUM:     17-08-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Japin, David Volmachtgever Koopman 
  Leonardts, Henrick Gevolmachtigde Koopman – A’dam 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Leonardts om, in der minne 

of gerechtelijk, van Cornelis Rengers Hofeas te innen het geld dat deze hem 
schuldig is en daarbij alle noodzakelijke handelingen te verrichten, met 
macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

173 RAK  94 FOLIO:    71      DATUM:     01-11-1659 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Joosten, Dirckien Schuldenares Wed. Jan Henrixsz 
  Breda, R. van Momber Secretaris 
  Weerdt, Henrick Willemsz vd Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Henrick Willemsz van de Weerdt 

een bedrag van ƒ300 c.g. wegens geleverde rogge en weit, dat zij belooft te 
betalen in twee termijnen, te weten a.s. mei en het restant op Michael 
daaropvolgend, waarvoor haar persoon en goederen onderpand zijn, als bij 
verwonnen panden.  
NB. in de kantlijn: op 28-09-1661 meldt schuldeiser van bovenstaande te zijn 
voldaan.(hier wordt de naam Jochems genoemd ipv Joosten) 

   
 bijzonderheden Naam comparante is waarschijnlijk: Jochems. 
   

 

 

174 RAK  94 FOLIO:     71 DATUM:     25-11-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Dirckien Comparante  
  Hoochstraeten, Henrick van Momber Secretaris 
  Hermsen, Court Voogd  
  Hendricksen, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de goederen te hebben ontvangen 

die haar moeder haar van wijlen haar vader had bewezen, waarvoor zij 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

175 RAK  94 FOLIO:     71v DATUM:     02-02-1660 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stippert, Dirrick Gerrijtsen Schuldenaar  
  Stavast, Jan Jansen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Jansen Stavast een bedrag van 

ƒ110 c.g. wegens een gekocht paard, dat hij belooft te betalen in mei a.s. en 
waarvoor zijn persoon en goederen onderpand staan.   

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

176 RAK  94 FOLIO:      71v DATUM:     02-02-1660 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Dirck Wdn. van …. Vader 
  Geerner, Ignatius Voogd  
  Henricksen, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jacobien en Hermtien 

Dirckx als moeders erfdeel te hebben gereserveerd dd 09-03-1658 ieder een 
pond groot, waarvoor hij aan de voogden zijn weefgetouw als onderpand 
heeft gesteld. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

177 RAK  94 FOLIO:     72 DATUM:     ongedateerd 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Griffen, David Schuldenaar De vrouw van … 
  Ordel, Diderick Mulert tot den Schuldeiser  
     
 samenvatting De vrouw van David Griffen bekent schuldig te zijn wegens achterstallige 

huishuur aan Diderick Mulert tot den Ordel een bedrag van ƒ10, waarvan de 
voldoening door het gerecht is vastgesteld op 5 stuivers per week.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

178 RAK  94 FOLIO:     72 DATUM:     25-05-1660 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jochems, Dirckien Schuldenares Wed. Jan Henrix 
  Haen, Jan Berentsz Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jan Berentsz Haen een bedrag van 

ƒ12 c.g. en enige stuivers wegens de levering van laken en belooft dit binnen 
de toegestane tijd te betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

179 RAK  94 FOLIO:     72v DATUM:     27-07-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Sweertsen, Dirck Volmachtgever Winkelier - eerzaam 
  Telvooren, Thijmen Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Thijmen Telvooren om te 

vorderen van Hermannus Bollingius, predikant te Dalen en getrouwd met 
Barbara Otten, een bedrag van ƒ214 c.g. wegens geleverde waren aan zijn 
vrouw en daarbij alle noodzakelijke maatregelen te treffen, met macht van 
substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

30-07-1660: akte onleesbaar gemaakt. 

180 RAK  94 FOLIO:     73 DATUM:    06-08-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Dirrick Volmachtgever  
  Gerritsen, Gretien Volmachtgeefster  
  Borneman, Bernardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Bernardt Borneman om al hun 

zaken waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten, in Overijssel en 
Gelderland en alles te doen wat noodzakelijk is, zoals comparanten zelf ook 
zouden doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

181 RAK  94 FOLIO:     73 DATUM:     06-08-1660 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsen, Dirrick Comparant  
  Gileinise, Pieter Voogd  
  Petersen, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden alle goederen van zijn ouders te 

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

 

 

182 RAK  94 FOLIO:     73 DATUM:      22-08-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Dirck Volmachtgever  
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  Hoolboom, Rodolph Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Rodolph Hoolboom om zijn 

zaken waar te nemen, in het bijzonder die tegen Peter Aeltsen en daarbij al 
het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

183 RAK  94 FOLIO:     73v DATUM:     29-10-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sweertsen, Dirck Volmachtgever Boekhouder slachtvee 
  Vos, Johan Gevolmachtigde Procurator Elburg 
     
 samenvatting De eerzame comparant verklaart een volmacht te hebben verstrekt aan Johan 

Vos om zijn zaken in Gelderland waar te nemen, zowel binnen als buiten 
rechten en al het nodige te doen, zoals comparant ook zelf zou hebben 
gedaan.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

184 RAK  94 FOLIO:      74 DATUM:     11-02-1661 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Florisz, Drees Comparant  
  Florijs, Greete Comparante Echtg. L. J. v. Groningen 
  Florisz, Henrickien Comparante Echtg. H. C. Backer 
  Florijsz, Jan Comparant  
  Brouwer, Hermen Toenisz Voogd  
  Stavast, Jan Jansz Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden de erfenis van hun vader te 

hebben ontvangen, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

185 RAK  94 FOLIO:     74 DATUM:     13-02-1661 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Bovenpoorte 
   
 comparanten Backer, Dirck Dircksen Schuldenaar Echtpaar 
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  Goerts, Anna Schuldenares  
  Goertsen, Albert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Albert Goertsen een bedrag van 

ƒ400 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij de 
verbetering van hun woonhuis en de inboedel. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

186 RAK  94 FOLIO:      74v DATUM:      18-03-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Japin, David Volmachtgever Koopman 
  Gisen, Thomas van Gevolmachtigde P.I.Doc  -  Sneek 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Thomas van Gisen om, in der minne 

of gerechtelijk, zijn kwestie waar te nemen die tussen hem en Isbrant 
Cornelis van Oosterbirum is gerezen over koopmanschap en daarbij al het 
nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

187 RAK  94 FOLIO:    75 DATUM:     30-04-1661 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Kistemaecker, Dirck Hermsz Schuldenaar  
  Bitter, Aeltien Schuldeiseres Tante 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn tante Aeltien Bitter een bedrag 

van ƒ400 c.g., dat hij wil betalen uit de revenuen van de verkoop van zijn 
huis aan Wijbrant Henricksen tegen 5 procent, d.w.z. jaarlijks betaalt de 
koper ƒ100 c.g. m.i.v. Pasen 1662. 
NB. in de kantlijn: op 04-05-1663 meldt schuldeiseres van bovenstaande te 
zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

188 RAK  94 FOLIO:     75 DATUM:      24-08-1661 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Dirck  Wdn. Henrickien Hans Vader – in de Beijer 
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  Lucasz, Roelof Voogd  
  Jacobsz, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jacob Dircken als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. en voor zijn dochter Henrickien Dirx 
ƒ6 c.g. en 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

189 RAK  94 FOLIO:     75v DATUM:     26-09-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Japin, David Volmachtgever Koopman 
  Delbeeck, Antoine Gevolmachtigde Doornik 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Antoine Delbeeck om zijn zaken in 

Douai en andere plaatsten in Vlaanderen, Artois of andere provincies waar te 
nemen, zowel binnen als buiten rechten en daarbij alles te doen wat 
comparant zelf ook gedaan zou hebben, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

190 RAK  94 FOLIO:     76 DATUM:      28-11-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egberts, Dirckien Volmachtgeefster  
  Breda, R. van Momber Secretaris 
  Hoolboom, Rodolph Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Rodolph Hoolboom om haar 

zaken waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en te doen wat 
noodzakelijk is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

191 RAK  94 FOLIO:     76v DATUM:     28-08-1662 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersen, Dirrick Volmachtgever  
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  Smit, Frans Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Frans Smit om namens hem de 

erfenis en de goederen te ontvangen van wijlen Peter Coster en Trientien 
Marrebex en daarbij alle noodzakelijke maatregelen te treffen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

192 RAK  94 FOLIO:     76v DATUM:     27-10-1662 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jochums, Dirckien Schuldenares Wed. Jan Henrix 
  Langenburg, Gooswinus v. Momber  
  Henrix, Claes Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Claes Henrix ƒ15-10-0 c.g., restant 

van een bedrag van ƒ20-10-0 c.g. wegens geleverde rogge en belooft dit 
binnen een maand te betalen, als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

193 RAK  94 FOLIO:     77 DATUM:     31-06-1663 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Driessien Comparante  
  Meeuwsen, Jan Echtgenoot  
  Tongeren, Jan Wijgers van Voogd  
  Haegebeeck, Jan Jaspersen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de erfenis van haar ouders te 

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

 

 

194 RAK  94 FOLIO:     77 DATUM:    22-06-1663 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willinck, David Volmachtgever  
  Langenburgh, ds Gosuinu Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan ds Gosuinu Langenburgh om zijn 
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zaken, binnen zowel als buiten rechten, waar te nemen en speciaal die tegen 
Henrick Evertsen, tevens tegen de crediteuren van de boedel van Cornelis 
Jansz, bombazijnwerker, en diens weduwe en daarbij alle noodzakelijke 
maatregelen te treffen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

195 RAK  94 FOLIO:    77v DATUM:     19-09-1663 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schutte, Dirrick Voogd  
  Janssen, Lambert Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van Jan Wijgersen en Geertien 

Rijckx, verklaren dat Aelt Janssen Schutte en Wijer Assies hen hebben 
overhandigd een obligatie groot ƒ300 g.g. op naam van Ernst van der 
Hierbeecke en Hendrick Gerritsen Spierlinck, waarvan hun pupillen nog ƒ100 
g.g. tegoed hadden van hun oom Assies Wijgers, waarvoor zij hen bedanken 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

196 RAK  94 FOLIO:     77v DATUM:     15-02-1664 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Japin, David Schuldenaar  
  Santwijck, Reijnder Hendricksen Gevolmachtigde  
  Verhaegen, Nicolaes Volmachtgever  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de opdrachtgever van Reijnder 

Hendricksen Santwijck een bedrag van 400 rijksdaalders, vanwege twee 
wisselbrieven, elk van 200 rijksdaalders dd 21-11-1662, die hij beloofd had te 
betalen op 15-06-1663; comparant wordt verzocht e.e.a. te betalen aan de 
gevolmachtigde over zes weken, als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

197 RAK  94 FOLIO:     77v DATUM:     25-03-1664 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Velde, Jacob Henrix ten Schuldenaar  
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  Rijswijck, jkr Johan van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan jkr Johan van Rijswijck een bedrag 

van ƒ500 c.g. met rente, dat hij belooft te betalen op de vervaldag. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

198 RAK  94 FOLIO:     78 DATUM:     26-03-1664 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Blickmeijer, Jan Janssen Wdn.  Femmigien Goverts Vader 
  Nijhuijs, Jan Hermsen Voogd  
  Blickmeijer, Hermen Janssen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Govert en Willem als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van ƒ100 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. Als onderpand 
stelt hij zijn beide weefgetouwen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

199 RAK  94 FOLIO:     78 DATUM:     16-04-1664 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Woltersz, Jacob Schuldenaar  
  Peter, Claes Schuldeiser  
  Bonth, Cornelis Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Claes Peter en Cornelis Bonth en 

consorten, wegens geleverd zaad, een bedrag van ƒ183-1 c.g., waarvan hij 
belooft ƒ50 c.g. te betalen in drie weken, als bij verwonnen panden en de 
rest in een jaar na dato.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

200 RAK  94 FOLIO:     78v DATUM:      04-05-1664 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Craenhals, Joris Gevolmachtigde  
  Vervich, Hermtien Echtgenote  
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  Velts, Frans Evertsen Volmachtgever  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgever, verklaart comparant ontvangen te hebben van 

Jan Gerrijtsen van der Nieuwenburg, alias Poortener, een bedrag van ƒ300 
c.g. met een jaar rente, dat de vrouw van opdrachtgever toekomt en 
waarvoor comparant dank uitspreekt met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

201 RAK  94 FOLIO:    79 DATUM:     06-05-1664 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricksen, Jan Wdn. van Stiengen Peters Vader 
  Janssen, Roeloff Voogd  
  Rutgers, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Hendrick Janssen als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

202 RAK   94 FOLIO:    79 DATUM:     14-05-1664 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wolffsenberger, Joost Volmachtgever  
  Bornheman, Barnardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verschaft een volmacht aan Barnardt Bornheman om zijn zaken 

waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten, in het bijzonder om van 
Wessel Lubbertsen Brouwer zijn uitstaande gelden te innen en al het nodige 
te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 79v t/m 84v zijn blanco. 

203 RAK  94 FOLIO:    85 DATUM:     10-04-1658 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoeberdinck, Evert Comparant  
  Avercamp, Berendt Zwager  
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 samenvatting Comparant verklaart dat zijn zwager Berendt Avercamp de goederen 

ontvangen heeft, conform het akkoord dd 15-08-1657 over koop en levering 
van hout waarvoor comparant hem bedankt voor de betaling en hem zal 
vrijwaren, mits hij nog aan Dirrick Schuijt zal betalen een bedrag van ƒ1000 
c.g. volgens gepasseerde bekentenis.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

204 RAK  94 FOLIO:     85 DATUM:     30-04-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirricksen, Evert Wdn. van Arvwert Jacobs Vader 
  Dirricksen, Jan Voogd  
  Lubbertsz, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jacob en Hermtien 

Evertsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ125 c.g., de 
dochter nog een bed met toebehoren en de zoon de opbrengst van de 
bewezen penningen 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.  
NB. in de kantlijn: op 15-06-1681 meldt Hermtien Everts, met echtgenoot 
Albert Hendricksen, haar deel te hebben ontvangen, waarvoor zij de 
voogden bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

205 RAK  94 FOLIO:     85v DATUM:     06-05-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Noort, Evert Harmsen vd Wdn. Berentien … Vader 
  Willemsen, Heimerich Voogd  
  Hermsen, Arendt Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Gretien als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ700 c.g. en een bed met toebehoren, een 
zilveren beker, waarde ƒ20, twee gouden ringen en een boek met 
zilverbeslag; 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.  
NB. in de kantlijn: op 18-10-1683 meldt Grietien Everts, samen met haar 
echtgenoot Johan Hendricksen Baers, de voogden te bedanken met belofte 
van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Naam echtgenote is niet volledig. 
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206 RAK  94 FOLIO:      85v DATUM:     21-05-1658 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Benthem, Everwijn Comparant IUDr 
  Ovelionck, doctor Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Ingevolge een verbintenis dd 18-10-1653 met de opdrachtgevers Henrick 

Wilderinck, Geert Voshaer en Toenis Geverdinck, verklaart comparant dat, in 
geval van evictie van de percelen, door vrouw van der Hell en hemzelf 
verkocht, hij belooft garant te staan voor de koopsom met rente ad ƒ1560 
c.g., die betaald zal worden op 1 oktober van dit jaar in Deventer en 
waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn. 
NB. in de kantlijn: op 23-03-1661 meldt dr Ovelionck met zijn opdrachtgevers 
dat bovenstaande is voldaan.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

207 RAK  94 FOLIO:    86 DATUM:     30-07-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Engbertien Wed. van Gerrit Gerritsen Moeder 
  Ibinck, Jan Voogd  
  Rinckhouwer, Gerrit Jansen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jannigien, Welmer en 

Gerritgen Gerrits als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ150 c.g., 
de dochters nog een bed met toebehoren en de zoon een bedrag van 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.  
NB. in de kantlijn: op 09-05-1667 verhoogt de moeder de kinderbewijzen met 
ƒ250 c.g. per persoon, dus samen ƒ1200 c.g. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

208 RAK  94 FOLIO:     86v DATUM:    04-08-1658 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Woltersz, Engbert Comparant  
  Lambertsen, Dirck Voogd  
  Coolsmitt, mr Hans Voogd van der Landouwe 
     
 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 
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209 RAK  94 FOLIO:    86v DATUM:      

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thomassen, Egbert Comparant  
  Tooren,  mr Johan ter Voogd  
  Nijenburch, Dirck Gerritsen van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de voogden van zijn enig kind de goederen te 

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

 

 

210 RAK  94 FOLIO:     87 DATUM:     28-10-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ram, Everhard Volmachtgever Med. dr. 
  Scheppinck, Egbert Volmachtgever Voogd 
  Eeckelboom, Gerrit Gevolmachtigde  
  Kouwenburch, Gerrit G. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant en de voogd over de kinderen van Peter Jansen van der Mathen, 

verstrekken een volmacht aan Gerrit Eeckelboom en Gerrit Gerritsen 
Kouwenburch om, in der minne of gerechtelijk, te vorderen van Anna 
Cornelis, weduwe van Joost Hermsen Schipper uit Amsterdam, het geld dat 
hen toekomt en daarbij alle noodzakelijke maatregelen te treffen, met macht 
van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

211 RAK  94 FOLIO:    87v DATUM:      23-11-1658 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Egbert Schuldenaar  
  Janssen, Sijben Schuldenaar Voogd 
  Janssen, Johan Schuldenaar Voogd 
  Henricksen, Henrick Schuldenaar Voogd 
  Janssen, Lucas Schuldenaar  
  Herder, Berent Toenissen  Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Berend Toenissen Herder, als 
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voogd over de kinderen van Jan Dircksen Schout, een bedrag van ƒ400 g.g., 
dat zij beloven te betalen op 1 mei a.s.,  als bij verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

212 RAK  94 FOLIO:     88 DATUM:     20-01-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jacobsen, Engbert Volmachtgever Echtpaar 
  Desemers, Lijsebetien Volmachtgeefster  
  Reijnsen, Hartgert Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Hartgert Reijnsen om, in der 

minne of gerechtelijk, al hun zaken waar te nemen in Elburg en op de 
Veluwe, schulden te innen, renten te vorderen enz. en in het bijzonder te 
eisen van Jacob Hannissen Backer het kapitaal met de verlopen rente dat 
hen toekomt.    

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

213 RAK  94 FOLIO:     88v DATUM:    31-01-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Veenen, Evert Willemsen van de Volmachtgever Voogd 
  Cranhaels, Joris Gevolmachtigde Voogd 
     
 samenvatting Comparant, een der voogden over de kinderen van Seeger Lambertsen 

Twenth, geeft een volmacht aan zijn mede-voogd Joris Cranhaels om in het 
sterfhuis van Janneken Lambertsen Twenth, echtgenote van Sijmen  
Janssen, een inventaris te eisen van de nagelaten goederen en verder alle 
noodzakelijke maatregelen te treffen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

214 RAK  94 FOLIO:     89 DATUM:      25-02-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meijboom, Evert Evertsz Comparant  
  Ridder, Lambert Jurriensen Voogd  
  Engbert, Jan Carsten van ‘t Voogd  
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 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de erfenis en goederen te hebben 
ontvangen van zijn ouders en zijn grootmoeder Geertien Arentsen en van 
zijn beide zusters Anneken en Bettien Evertsz, waarvoor hij hen bedankt met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

215 RAK  94 FOLIO:      89 DATUM:      21-03-1659 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arents, Evertien Wed. van Igerman Priesman Moeder 
  Waminck, mr Gerrit Voogd Hansemaecker 
  Hermsz, Carst Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan, Arent en 

Hadewijch Igerman als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een pond 
groot samen 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 
   

 

 

216 RAK  94 FOLIO:     89v DATUM:      24-04-1659 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Haenecamp, Engbert Schuldenaar  
  Mauritsen, Evert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Evert Mauritsen, wegens huishuur 

van Jan Oldeneel, een bedrag van ƒ40 g.g. dat hij als zijn eigen schuld 
beschouwt en belooft te betalen in de tijd  van acht weken, als bij verwonnen 
panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

217 RAK  94 FOLIO:     90 DATUM:      06-06-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hackenberch, Engel Volmachtgever  
  Veene, Johan Gevolmachtigde IUDr 
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 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Joan Veene om, in der minne of 
gerechtelijk, al zijn zaken waar te nemen, in het bijzonder die tegen Balthasar 
Jansz Groen en daarbij al het nodige te doen, zoals hij zelf gedaan zou 
hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

218 RAK  94 FOLIO:     90 DATUM:      22-06-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsen, Evert Volmachtgever Echtpaar 
  Veene, Annigien Volmachtgeefster  
  Cent, Lambert Janssen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Lambert Janssen Cent om een 

geldbedrag te innen, afkomstig van de jaarlijkse rente van een obligatie van 
schout N. Verbeeck, groot ƒ50 c.g. dat hen toekomt, te transporteren aan de 
kopers en verder al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

219 RAK  94 FOLIO:     90v DATUM:     22-06-1659 

 onderwerp Transport van een obligatie 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsz, Evert Verkoper Echtpaar 
  Veene, Anniken Verkoopster  
  Brug, Hermen Claesz vd Koper  
     
 samenvatting Comparanten verklaren, na ontvangst van het geld, over te dragen aan 

Hermen Claesz van der Brug een obligatie groot ƒ1000 c.g., gevestigd op 
Henrick Verbeeck, scholtus van Steenwijk en door de voogden over Lubbert 
Hermsz nagelaten voorkind geregistreerd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

220 RAK  94 FOLIO:     91 DATUM:     17-11-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Courtsen, Elger Comparant  
  Petersen, Cornelis Voogd  
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 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogd de erfenis en goederen van zijn 
overleden broer Maurits Courtsen te hebben ontvangen, waarvoor hij hem 
bedankt met belofte van vrijwaring. 
NB. in de kantlijn:  en dat hij aan het dochtertje van zijn zuster, genaamd 
Lubbe Jans, een bedrag van ƒ22-10-0 zal betalen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

221 RAK  94 FOLIO:    91 DATUM:     04-01-1660 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Morresteeg, tussen Sijmon Clompies en de erven Peter Heijmentsz 
   
 comparanten Hans, Engeltien Wed. van Jan Janssen 

1)
  

     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar dochter Stijntien Jans, echtgenote van 

Berend Dreessen te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. als vaders erfdeel, dat zij 
zal betalen op Michael a.s.; indien zij in gebreke blijft, betaalt zij 5 procent 
rente en stelt haar huis als onderpand. 

   
 bijzonderheden 

1
)  Beroep klokkensteller 

   

 

 

222 RAK  94 FOLIO:     91v DATUM:      28-01-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed 1. Erf genaamd het Jutterbroeck 
  2. Katerstede te Praebst  
  3. Huis met hof in de stad 
  4. Erf in Dronten 
   
 comparanten Hudde, Elisabeth Volmachtgeefster  
  Breda, R. van Momber Secretaris 
  Rijswijck, jkr Johan van Gevolmachtigde Echtgenoot 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om een erf te 

transporteren aan de Freiheer van Lottum met de daarbij behorende rechten 
en aan Reinder Claessen haar helft van de katerstede; in beide gevallen stelt 
zij andere onbezwaarde onroerende goederen als onderpand.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

223 RAK  94 FOLIO:     92 DATUM:     22-06-1660 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Petersen, Evert Schuldenaar  
  Petersen, Jan Schuldeiser Broer 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn broer Jan een bedrag van ƒ102, 

waarvan hij belooft ƒ40 c.g. te betalen heden over 14 dagen en de rest 14 
dagen voor Michael, als bij verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

224 RAK  94 FOLIO:     92 DATUM:     27-08-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ophuijsen, Engelen van Volmachtgever  
  Valencijn, Adriaen Gevolmachtigde Procurator - Elburg 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Adriaen Valencijn om zijn zaken daar 

waar te nemen en in het bijzonder die tegen de erven van Aeltien Dirx en 
daarbij al het noodzakelijke te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

225 RAK  94 FOLIO:     92v DATUM:      03-10-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brandenburch, Egbert Volmachtgever  
  Berents, Berent Gevolmachtigde Deventer 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Berent Berents uit Deventer om, in 

der minne of gerechtelijk, aldaar en in Twente al zijn uitstaande gelden te 
innen en alles te doen wat comparant zelf ook gedaan zou hebben, indien 
aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

226 RAK  94 FOLIO:     93 DATUM:      06-10-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis in Hasselt 
   
 comparanten Busch, Egbert ten Volmachtgever  
  Backer, Henrick Gevolmachtigde Hasselt 

1
) 

     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Backer om namens hem de 
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gerechtelijke uitspraken uit te voeren, voortkomende uit een verzegeling 
waarvan comparant het origineel bezit en die gevestigd is op een huis in 
Hasselt en daarbij al het noodzakelijke te doen, zoals comparant zelf gedaan 
zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden 

1
) Burgemeester en procurator  

   

 

 

227 RAK  94 FOLIO:      93v DATUM:     28-01-1661 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ingen, Elisabeth van Comparante  
  Hoff, Albert Momber Secretaris 
  Slooth, Johan Voogd Burgemeester 
  Ceurbeeck, Albert van der Voogd  
  Milius, Jacobus Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de erfenis van haar ouders te 

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

 

 

228 RAK  94 FOLIO:      93v DATUM:      25-03-1661 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Baerssen, Evert Comparant  
  Baerssen, Claes Comparant  
  Schene, Aelt Janssen Voogd Eerzaam 
  Velicke, Albert Janssen Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden de goederen te hebben ontvangen 

die deze onder hun berusting hadden, waarvoor zij hen bedanken met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

229 RAK  94 FOLIO:     94 DATUM:     21-05-1661 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Benthem, Everwijn van  Gevolmachtigde IUDr 
  Lubbema, Brandt Volmachtgever  
  Berch, Hermanna ter Volmachtgeefster  
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 samenvatting Namens zijn opdrachtgevers, heeft comparant getransporteerd aan Claes 

Andriessen een koopbrief dd 14-09-1657, groot ƒ1350 g.g., die in staat stelt 
jaarlijks de rente ervan te heffen en te ontvangen en om verder al het nodige 
te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

230 RAK  94 FOLIO:     94 DATUM:      26-09-1661 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Martens, Elisabeth Wed. van Jurriaen Willemsen Moeder 
  Janssen, Evert Voogd  
  Jansz, Gerrijt Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Willem en Aeltien 

Jurriaens 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 
   

 

 

231 RAK  94 FOLIO:     94v DATUM:      24-01-1663 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Elsken Wed. Direck Hen. v. Schupping Moeder 
  Schuckinck, Mathijs Voogd  
  Hulsenaer, David Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Judith en Geertruidt 

Dirx als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ8 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 
   

 

 

232 RAK  94 FOLIO:     95 DATUM:      09-02-1663 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brandenburg, Engbert Volmachtgever Broers 
  Brandenburg, Gerrit Volmachtgever  
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  Janssen, Jan Gevolmachtigde IUDr  -  Steenwijk 
     
 samenvatting De gebroeders Brandenburg hebben een volmacht verstrekt aan Jan 

Janssen om, in der minne of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen in 
Steenwijk, hun uitstaande schulden te innen en verder alle noodzakelijke 
maatregelen te treffen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

233 RAK  94 FOLIO:     95 DATUM:     04-04-1663 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrijts, Elsien Comparante  
  Abrahams, Geertien Werkgeefster  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor Schepenen op verzoek van haar gewezen 

werkgeefster, dat zij … 
   
 bijzonderheden Niet af; in de kantlijn: vacat. 
   

 

 

234 RAK  94 FOLIO:     95v DATUM:     19-05-1663 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Niet nader omschreven 
   
 comparanten Ram, Everhard Borg Burgemeester 
  Haeck, Peter Verzoeker  
  Swammerdam, Jan Jacobsen Verzoeker  
  Doorn, Henrick Janssen van Begunstigde  
  Doorn, Stoffel Janssen van Begunstigde  
     
 samenvatting Op verzoek van Peter Haeck en Jan Jacobsen Swammerdam, stelt 

comparant zich borg voor Henrick en Stoffel Janssen van Doorn, die binnen  
14 dagen zullen ontvangen van Elisabeth Judith Graeven, weduwe Wijlandt, 
een akte van garantie, voor de evictie van de verkoop van onroerend goed in 
Doornspijk, buurschap Oosterwolde, waarvoor verkoopster haar goederen 
op de Veluwe als onderpand stelt. 
NB. in de kantlijn: op 17-08-1663 melden Henrick en Stoffel van Doorn dat de 
akte van garantie is gepasseerd en de borgtocht is opgeheven. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

235 RAK   94 FOLIO:      95v DATUM:     15-06-1663 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bisschop, mr Engbert Volmachtgever Chirurgijn 
  Alberts, Anna Gevolmachtigde Echtgenote 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn vrouw, erfgename van Trijntien 

Laurens, gewezen echtgenote van Court Croon, om, in der minne of 
gerechtelijk, te innen in Friesland, Groningen en elders alle uitstaande 
schulden van het erfhuis en daarbij alle noodzakelijke handelingen te 
verrichten, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

236 RAK  94 FOLIO:     96 DATUM:     10-12-1663 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nijhoff, Engeltien Wed. Evert Willemsen vd Weert Moeder 
  Nijhoff, dr Wolter Voogd  
  Weert, Hendrick W. v.d. Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Anna en Gerrijt als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ1200 c.g., een bed met 
toebehoren, twaalf beddenlakens en servetten en de vaders kleren; zij 
belooft hen lezen, schrijven enz. te laten leren en te doen wat een goede 
moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

237 RAK  94 FOLIO:     96v DATUM:     22-07-1663 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Egbert Wdn. van Geertien Dirx Vader 
  Janssen, Henrick Voogd  
  Hermssen, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Dirck Egberts als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ5 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 
   

 

 

238 RAK  94 FOLIO:     97 DATUM:      26-11-1663 
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 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claes, Engeltien Wed. van Hermen Thonis Moeder 
  Jansz, Jan Voogd  
  Toorn, Hermen Jansz ten Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Margreta en Claes 

Hermsz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen twee pond groot 
en belooft hen 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 
   

 

 

239 RAK  94 FOLIO:     97v DATUM:     07-12-1663 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goosensz, Egbert Schuldenaar  
  Morre, Henrica Schuldeiseres Wed. Twickeloo 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrica Morre een bedrag van ƒ100 

c.g. dat hij belooft te betalen met Pasen 1664, waarvoor zijn roerende en 
onroerende goederen onderpand zijn, als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

240 RAK  94 FOLIO:     97v DATUM:     19-12-1663 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ophuijsen, Engel van  Volmachtgever  
  Berck, Stephanius Gevolmachtigde Zwager 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zwager Stephanius Berck om, in 

der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Arnhem, uitstaande 
schulden te innen, kooppenningen van huizen/landerijen te ontvangen en 
daarbij al het noodzakelijke te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

241 RAK  94 FOLIO:     98 DATUM:     27-01-1664 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bentheim, Everwijn van  Gevolmachtigde IUDr – burgemeester 
  Echten, Everhard Volmachtgever 

1
) 

  Borneman, Bernhardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgever, verstrekt comparant op zijn beurt een volmacht 

aan Bernhardt Borneman om van Willem Janssen uit Mastenbroek te 
vorderen en te ontvangen de achterstallige pacht die opdrachtgever tegoed 
heeft en daarbij alle noodzakelijke maatregelen te treffen, zoals 
opdrachtgever zelf ook gedaan zou hebben, indien aanwezig.  

   
 bijzonderheden 

1
)  tot den Oldenruitenborch en Cloosterhorst 

   

 

 

242 RAK  94 FOLIO:     98v DATUM:     14-03-1664 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermssen, Evert Comparant  
  Govertsen, Gerrijt Voogd Meester smid 
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogd de goederen te hebben ontvangen die 

onder zijn berusting zijn geweest, waarvoor hij hem bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

243 RAK  94 FOLIO:     98v DATUM:     25-03-1664 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Croes, Elsien Jacobs Volmachtgeefster  
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Barckel, Jan Arentsen van Gevolmachtigde Echtgenoot 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om namens haar 

de erfenis te aanvaarden in Aken van haar vader Jacobs Croes en Lijsbet 
Elsrocken, schulden te vereffenen en te innen enz., alles te doen om de 
nalatenschap af te wikkelen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

244 RAK  94 FOLIO:     99 DATUM:     10-06-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed 1. Een goed  
      Epe, op de Encker Ems 
  2. Huis en erf 
      Kampen, Karpersteeg, achter wijlen Jan Hermsen Eeckelboom 
   
 comparanten Evertsz, Fijken Wed. van Jan Aertsen Moeder 
  Mathen, Peter Jansz vd Voogd  
  Backer, Dirck Jansz Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Trientken Jansz als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van het goed in Epe en de 
helft van een huis, een bed met toebehoren 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 
   
 

 

245 RAK  94 FOLIO:     99v DATUM:      22-08-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claessen, Floris Wdn. Hendrickien Gerrits Vader 
  Janssen,  Frans Voogd  
  Tongeren, Jan Windeltsen v. Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Gerrit Florissen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 50 daalders en 
belooft hem 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 
   

 

 

246 RAK  94 FOLIO:      99v DATUM:     04-05-1659 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mathen, Florijs Janssen vd Schuldenaar  
  Vooren, Hendrick Schuldeiser Echtpaar – burgem. 
  Sloots, Jurriana Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hendrick Vooren en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ2000 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als 
onderpand gelden zijn persoon en goederen, roerende en onroerende.  

   
 bijzonderheden Geen 
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247 RAK  94 FOLIO:     100 DATUM:     04-06-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Maeten, Fl. Janssen van der Comparant  
  Maeten, Lodewijck van der Zoon  
  Maeten, Jacob van der Zoon  
     
 samenvatting Comparant verklaart aan zijn twee zoons Lodewijck en Jacob als moeders 

erfdeel te hebben uitgekeerd ieder een bedrag van ƒ3000 c.g., conform de 
huwelijkse voorwaarden van zijn schoonzoon Magnus Umbgreve, predikant 
te Neede en zijn dochter Margretien van der Maeten en heeft aan hen nog 
ƒ1000 c.g. verstrekt voor hun respectieve handel die was vervallen; zijn 
dochter en schoonzoon ontvangen dus nu ƒ4000 c.g. uit zijn gerede 
goederen en later wordt alles in drieën gedeeld.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

248 RAK  94 FOLIO:     100 DATUM:     24-10-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, hoek Karpersteeg 
   
 comparanten Hugo, Feuissien Comparante  
  Hugo, Rijck Momber Broer 
  Collot, François Koper  
     
 samenvatting Comparante verklaart van François Collot de jaarlijkse uitgang van vier halve 

goudguldens te hebben ontvangen van het huis van wijlen Geert Borcharts, 
door hem gekocht, waarvan comparante de originele rentebrief, zo deze 
tevoorschijn mocht komen, aan hem zal overhandigen en laten casseren, dit 
alles met belofte van vrijwaring.   

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

249 RAK  94 FOLIO:      100v DATUM:     10-12-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Benties, Frederick Comparant Echtpaar 
  Radijs, Lijesabet Comparante  
  Banties, Jan Comparant Echtpaar 
  Radijs, Trientien Comparante  
  Veene, Peter Janssen Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogd de legaten te hebben ontvangen van 

hun grootvader Berendt Berentsen, waarvoor zij hem bedanken met belofte 
van vrijwaring.   
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

250 RAK  94 FOLIO:     101 DATUM:      30-07-1660 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Freeckien Comparante  
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Jochemsz, Thoenis Voogd  
  Soet, Jan Willemsz Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de goederen van haar ouders te 

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

 

 

251 RAK  94 FOLIO:      101 DATUM:     08-03-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrijts, Femme Volmachtgeefster  
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Demein, Jacobus Gevolmachtigde Koopman – A’dam 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar zoon Jacobus om in 

Amsterdam haar uitstaande gelden te innen en daar haar zaken te behartigen 
en verder alles te regelen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

252 RAK  94 FOLIO:     101v DATUM:     27-05-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bluquin, François Volmachtgever Voogd 
  Utrecht, Dirck Jansz van Volmachtgever Voogd 
  Moock, Jan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van dr Jacob Moock, geven een 

volmacht aan Jan Moock om t.b.v. hun pupil Peter Moock het geld te innen 
dat de heer Appelman, koopman te Amsterdam, onder zijn berusting heeft, 
daarvan een kwitantie af te geven en te handelen zoals comparanten ook 
gedaan zouden hebben, indien aanwezig. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

253 RAK  94 FOLIO:     101v DATUM:     02-05-1662 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claesz, Floris Borg  
  Herberts, Aert Begunstigde De weduwe van … 
  Hermsz, Geert Aanvrager  
     
 samenvatting Op verzoek van Geert Hermsz, stelt comparant zich borg voor de weduwe 

van Aert Herberts voor een bedrag van ƒ23 g.g. achterstallige huishuur, dat  
zij belooft te betalen met Pasen 1663.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

254 RAK  94 FOLIO:     102 DATUM:     20-05-1662 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Femmetien Comparante  
  Breda, R. van Momber Secretaris 
  Hermsen, Jan Voogd Overleden 
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar overleden voogd de goederen te hebben 

ontvangen die hij onder zijn berusting had, waarvoor zij bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

255 RAK  94 FOLIO:     102 DATUM:     10-11-1662 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Vos, Frerick Willemsen Volmachtgever  
  Engbert, Jan Carsten van ‘t Gevolmachtigde  
  Ketten, Dirck van der – de oude Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, zoon van wijlen Annigien Frerix Vos, verstrekt een volmacht aan 

Jan Carsten van ’t Engbert en Dirck van der Ketten de oude om namens hem 
de erfenis op te eisen van Gretien Henrix van Bonda, gehuwd geweest met 
Roeloff Vos, de boedel te scheiden, goederen te verkopen enz. en verder alle 
noodzakelijke handelingen te verrichten, met macht van substitutie. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

256 RAK  94 FOLIO:     102v DATUM:     05-01-1663 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Baers, Frans Gijsbertsen Comparant  
     
 samenvatting Comparant verklaart af te zien van al hetgeen waarin hij in de pacht van de 

waag heeft geparticipeerd en alles over te dragen in handen van Arent 
Martenssen en Peter Janssen, zonder enig voorbehoud. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

257 RAK  94 FOLIO:    103 DATUM:     19-01-1663 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Richardt, Frans Volmachtgever  
  Willems, Willimijntien Gevolmachtigde Echtgenote 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote om in Utrecht van de 

weesheren te vorderen het geld dat zij mede heeft geërfd van haar tante 
Aeltien Gerrijts en dat door de weeskamer is belegd en daarbij alle 
noodzakelijke maatregelen te treffen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

258 RAK  94 FOLIO:      103 DATUM:     03-07-1663 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lambertsz, Frerick Volmachtgever  
  Baeck, Herman de  Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Herman de Baeck om voor het 

gerecht van Doornspijk zijn zaken waar te nemen, in het bijzonder om daar 
verantwoording af te leggen over de aanklachten die eventueel tegen 
comparant zouden worden gedaan, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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259 RAK  94 FOLIO:     103v DATUM:     09-01-1664 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jaspers, Frerick Comparant  
  Aelts, Bettien Comparante Echtgenote 
  Egberts, Lambert Comparant  
  Aelts, Henrickien Comparante Echtgenote 
  Lubbertsz, Willem  Voogd  
  Gerrijts, Lucas Voogd  
  Berents, Willem  Voogd Uit Heerde 
     
 samenvatting Comparanten en hun echtgenoten verklaren van de voogden alle goederen 

te hebben ontvangen die deze onder hun berusting hadden, waarvoor zij hen 
bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

260 RAK  94 FOLIO:     103v DATUM:     09-02-1664 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hemonij, François Volmachtgever Klokkengieter 
  Langenburch, Gooswinius v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan ds Gooswinus van Langenburch om 

zijn zaken waar te nemen, die hij hier heeft tegen Toenis Martensen en 
daarbij te doen wat comparant zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

261 RAK  94 FOLIO:     104 DATUM:     04-05-1664 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendrix, Judith Comparante  
  Hendrix, Aeltien Comparante  
  Breda, R. van  Momber Secretaris 
  Hoochstraeten, Hendrick v. Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogd de goederen te hebben ontvangen 

van hun ouders en hun oom Ariaen Petersen Vincke, waarvoor zij hem 
bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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262 RAK  94 FOLIO:     104 DATUM:     05-04-1664 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoes, Jan Volmachtgever Koopman – A’dam 
  Bornheman, Barnardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Barnhardt Bornheman om, in 

der minne of gerechtelijk, zijn zaken hier waar te nemen, zijn schulden te 
innen, gelden te ontvangen enz., in het bijzonder zijn zaak tegen Geesien 
Werners.    

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

Bladzijde 104v is blanco. 

263 RAK  94 FOLIO:      105 DATUM:      02-06-1663 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lingen, Jan Janssen van Comparant Echtpaar 
  Hendricksz, Lijsebeth Comparante  
  Jansz, Joost Voogd  
  Hartgerts, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden de goederen van hun moeder te 

hebben ontvangen, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

264 RAK  94 FOLIO:     105 DATUM:     09-06-1663 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hellinck, Jacob Dirxen  Volmachtgever  
  Lambertsz, Albert Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Albert Lambertsz om zijn zaken 

hier en in de provincie waar te nemen, in het bijzonder om erop toe te zien 
dat de uitspraak tegen Hermen Jansz Droogscheerder zal worden 
uitgevoerd, met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

265 RAK  94 FOLIO:      105v DATUM:     15-06-1663 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed Erf 
  Blankenham 
   
 comparanten Camphuijsen, jkr Jan van Volmachtgever Echtpaar 
  Beverlandt, Geertruida van Volmachtgeefster  
  Henrix, Peter Gevolmachtigde In Blankenham 
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Peter Henrix om voor het 

gerecht van Kuinre te cederen aan Lodewijck Gansneb gnd Tengnegel tot  
Merxvelt en diens echtgenote Margrete Sloet het achtste gedeelte van een 
erf in Blankenham, dat zij lang met de heer Tengnegel gemeenschappelijk 
hebben bezeten en verder alle noodzakelijke handelingen te verrichten, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

266 RAK  94 FOLIO:     105v DATUM:     20-06-1663 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed  n.v.t. 
   
 comparanten Erckelens, Jacob Comparant Weesvader 
  Janssen, Ariaen Voogd  
  Berents, Evert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de voogden over Berentien Thomas, dochter van 

wijlenThomas Berentsen en Petertien Jans en nu wonend in het weeshuis, te 
hebben ontvangen alle goederen die zij onder hun berusting hadden; zij 
worden door Schepenen en Raad van hun taak ontheven. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

267 RAK  94 FOLIO:     106 DATUM:     25-06-1663 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Jannes Comparant  
  Gerrits, Annigien Comparante  
  Hoochstraeten, Hendrick v. Momber Secretaris 
  Broeckman, Jan Ariaensen Voogd  
  Louwe, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden het geld van hun moeders erfdeel 

en de goederen van hun grootmoeder te hebben ontvangen, waarvoor zij 
hen bedanken met belofte van vrijwaring. 
NB. in de kantlijn: op 05-05-1672 meldt voogd Hendrick Louwe van zijn 
mede-voogd de documenten te hebben ontvangen, waarin ook te lezen is 
hoeveel zijn gewezen pupil Arent Hermsen, in Indië overleden, tegoed heeft 
van de ouderlijke goederen(?). 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

268 RAK   94 FOLIO:     106 DATUM:     02-07-1663 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Greef, Jurrien de Volmachtgever  
  Dirxen, Jan Volmachtgever  
  Mehen, Pelgrom van Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten verklaren een volmacht te hebben verstrekt aan Pelgrom van 

Mehen om, met toestemming van het gerecht in Zwolle, aldaar van Willem 
Huigen, onder wie de erfenis berust die Jurrien Berentsz ter Steege tegoed 
heeft van de overleden vrouw van Willem, betaling te eisen van ƒ42 c.g. 
voorgeschoten geld en van ƒ20 c.g. huishuur, die Jurrien ter Steege schuldig 
is aan comparanten en verder de noodzakelijke maatregelen te treffen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

269 RAK  94 FOLIO:    106v DATUM:     27-06-1663 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rouse, Johan Volmachtgever Burgem.  Zwolle 
  Langenburg, Gooswinus van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Gooswinus van Langenburg om 

zijn zaken tegen de weduwe van Frans van Wilsum en haar schoonzoon 
kapitein Roelant Eeckholt waar te nemen en daarbij al het noodzakelijke te 
doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

270 RAK  94 FOLIO:    107 DATUM:    15-07-1663 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Jacob Comparant  
  Arentsen, Willem Voogd  
  Callo, Frans van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden zijn moeders goederen te hebben 

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

 

 

271 RAK  94 FOLIO:     107 DATUM:     21-07-1663 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Oudestraat, naast Hermen Willemsz Vriese 
   
 comparanten Cuiper, Isebrandt Roeloffsen Schuldenaar  
  Berentsen, Figien Schuldeiser Pupil 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn pupil een bedrag van ƒ75 c.g. 

met rente, dat hij belooft te betalen met Pasen a.s., waarvoor hij zijn 
woonhuis als onderpand stelt.  
NB. in de kantlijn: op 20-04-1664 meldt Jan Berentsen Pool van 
bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

272 RAK  94 FOLIO:    107v DATUM:      

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pastoor, Jan Berentsen Comparant  
  Croon, Mechtelt Echtgenote  
  Croon, Coenraedt Schoonvader  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat zijn vrouw van haar vader haar moeders erfdeel 

heeft ontvangen, waarvoor hij bedankt met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

273 RAK  94 FOLIO:     107v DATUM:     06-08-1663 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Andries, Fennigien Wed. van Toenis Janssen 

1
) Moeder 

  Cuiper, Gerrijt Gerrijtsen Voogd  
  Hermssen, Jan Voogd Duffelmeester 
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Trijntien Toenis als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot en een zilveren 
oorijzer en belooft haar lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goede moeder behoort te doen, waarmee de voogden tevreden 
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zijn. 
   
 bijzonderheden 

1
) Beroep schrijnwerker. 

   

 

 

274 RAK  94 FOLIO:     108 DATUM:     18-08-1663 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Look, Judith Volmachtgeefster Wed. jkr J. ter Beeck 
  Langenburg, ds Gooswinus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan ds Gooswinus Langenburg om haar 

zaken waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en in het bijzonder die 
tegen Arent Tibbe en daarbij alle noodzakelijke maatregelen te treffen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

275 RAK  94 FOLIO:     108 DATUM:     19-08-1663 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersen, Jan Schuldenaar Schoenmaker 
  Bisschop, Steven Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn wegens achterstallige huishuur aan 

Steven Bisschop een bedrag van ƒ151-4 c.g., dat hij met kerstmis a.s. belooft 
te betalen, als bij verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

276 RAK  94 FOLIO:     108v DATUM:     28-08-1663 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Evertsz, Jan Volmachtgever  
  Bel, Evert Hermsz Gevolmachtigde  
  Albertsen, Hermen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, mede namens de andere erfgenamen, verstrekt een volmacht 

aan Evert Hermsz Bel en Hermen Albertsen om namens hen de erfenis van 
zijn ouders Evert Jans en Jannichien Herms te aanvaarden, schulden te 
innen, de boedel te verdelen enz. en alle zaken af te wikkelen, met macht van 
substitutie. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

277 RAK  94 FOLIO:     108v DATUM:     26-09-1663 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sot, Jan Janssen de Comparant  
  Pouwelts, Jan Voogd  
  Geertsen, Toenis Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden al zijn vaders goederen te hebben 

ontvangen, waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

278 RAK  94 FOLIO:     108v DATUM:     03-11-1663 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alberts, Frerick Volmachtgever Echtpaar 
  Sijmonts, Sara Volmachtgeefster  
  Grunde, Saris Janssen vd Gevolmachtigde Kerkmeester 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Jennigien Bongerts, weduwe van Gerrijt 

Wolters Nijhorst, verstrekken een volmacht aan de eerzame Saris Janssen 
van de Grunde om hun zaken waar te nemen, zowel binnen als buiten 
rechten en alles te doen wat zij zelf ook gedaan zouden hebben, indien 
aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

279 RAK  94 FOLIO:    109 DATUM:     06-11-1663 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Jannigien Wed. van Marcus Arentsen Moeder 
  Jurriaenssen, Dirrick Voogd  
  Petersen, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Herm, Jannigien en 

Arent Marckussen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd twee 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. Zij 
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heeft het vruchtgebruik. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

280 RAK  94 FOLIO:     109v DATUM:      13-11-1663 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricksen, Jan Wdn. van Grietien Alberts Vader 
  Hendrix, Bartolt Voogd  
  Everts, Cornelis Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Hendrick Janssen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ40 c.g., waarvoor zijn linnen 
weefgetouw onderpand is 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 
   

 

 

281 RAK  94 FOLIO:     109v DATUM:     26-11-1663 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Venestraat, tussen Jan Backer en Willem R. Cuiper 
   
 comparanten Everts, Jannigien Wed. van Meeuwis Arentsen Moeder 
  Vriese, Jan Dirricksen Voogd  
  Hendricksen, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Evertien Meeuwis als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 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. Zij heeft 
het vruchtgebruik en als onderpand voor het kinderbewijs stelt zij haar huis 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

282 RAK  94 FOLIO:     110 DATUM:      26-11-1663 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Holmaete, Jan Wdn. Marrigien Bartholomeus  Vader 
  Petersen, Zacherias Voogd  
  Hassinck, Jan Lambertsen Voogd  
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 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lubbert en 

Bartholomeus als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g. samen 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 
   

 

 

283 RAK  94 FOLIO:     110 DATUM:     02-12-1663 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Carsten, Jacob Wdn. van Cornelisien Teunis Vader 
  Masiot, Peter Jansz Voogd  
  Toenis, Jan Voogd Bombazijnwerker 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Maicke Jacobs als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot en enig linnengoed 
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 
   

 

 

284 RAK  94 FOLIO:      110v DATUM:     02-12-1663 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Vos, Frerick Willemsen Borg  
  Bos, Jan Dirxen ten Begunstigde Halfoom  
  Bos, Jurrien Lambertsen ten Begunstigde Voogd 
     
 samenvatting Comparant verklaart zich borg te stellen voor zijn halfoom en voor de voogd 

over de kinderen van zijn broer Jan ten Bos, volle oom van Lambert ten Bos 
en erfgenamen van Lijsebeth Sweerts, voor de eventuele aanspraken op het 
erfhuis van Lijsebeth Sweerts, waarvoor hij zijn tractement verbindt als 
onderpand en waarvoor ook Jurrien Lamberts ten Bos zijn persoon en 
goederen als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

285 RAK  94 FOLIO:      111 DATUM:     03-12-1663 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Mensen, Jacob Wdn. van Merrigien Toenis Vader 
  Petersen, Jan Voogd Linnenwever 
  Metselaer, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochters Trientien en Jennichien 

Jacobs als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ6 c.g. en belooft 
hen op te voeden en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

286 RAK  94 FOLIO:     111 DATUM:     01-12-1663 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bruinvisch, Jan Gijsbertsz Volmachtgever  
  Damius, Johannes Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Johannes Damius om van jkr 

Johan Cuerbeecke het geld te innen dat hij tegoed heeft, in der minne of 
gerechtelijk en verder te doen wat noodzakelijk is, met macht van 
substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

287 RAK  94 FOLIO:    111v DATUM:      02-01-1664 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelis, Jennichien Wed. van Teleman Jansz Moeder 
  Vribbelts, Jan Voogd  
  Gijsbertsz, Willem  Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Merrigien, Femme en 

Stientien Telemans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ50 
c.g. en belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat 
een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij 
zal het kinderbewijs uitbetalen aan de voogden op St. Jacob, zodat het 
belegd kan worden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

288 RAK  94 FOLIO:     111v DATUM:     26-01-1664 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Jacob Wdn. Nijshien Alberts ter Horst Vader 
  Berentsz, Hendrick  Voogd  
  Santvoort, Corn. Evertsz  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Albert, Grietien en 

Catharina Jacobs als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen twee 
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 
   

 

 

289 RAK  94 FOLIO:     112 DATUM:     29-01-1664 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Hofstraat 
   
 comparanten Dois, Jan Petersz Wdn. van Merrigien Thomas Vader 
  Pool, Jan Berentsz Voogd  
  Budde, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Petertien Jans als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ40 c.g., gevestigd op een huis van 
wijlen Geertien de Roepster in de Hofstraat 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 
   

 

 

290 RAK  94 FOLIO:     112v DATUM:      18-02-1664 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend 

goed 
n.v.t. 

   
 comparanten Willems, Jannigien Comparante  
  Janssen, Hermen Echtgenoot  
  Bell, Evert Hermsen Voogd  
  Coster, Jan Janssen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de goederen van haar vader te 

hebben ontvangen, waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
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 291  - RAK  94 FOLIO:     112v  DATUM:      18-03-1664 

 onderwerp Kinderbewijs 
  
onroerend goed n.v.t. 
  
comparanten Valckenier, Jacob Hendrixen Wdn. van Jennichien …. Vader 
 Hoochstraeten, Henrick van Voogd Secretaris 
 Copier, Henrick Voogd  
    
samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Henrick Jacobsz Valckenier 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ500 c.g., hem 
gelegateerd door Grietien Natans, berustende bij haar echtgenoot Reinier van 
Polgeest, verder een rood scharlaken rok, een hoicke, drie gouden ringen, een 
paar zilveren lepels, een zilveren bel en kroes; hij belooft hem goed op te 
voeden en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn.  

  
  bijzonderheden Naam overledene niet compleet. 
  

 

 

292 RAK  94 FOLIO:     113 DATUM:     01-04-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Een mate land 
  Ootmarsum, te Brokelinck Camp 
   
 comparanten Jansz, Gretien Volmachtgeefster Wed. Jan Berentsz 
  Hoff, J. Momber Secretaris 
  Leur, Sijben Gevolmachtigde Wonend te Nijenhuijs 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Sijben Leur om namens haar voor 

het gerecht van Ootmarsum een mate land te transporteren aan Jan Gerritsz, 
wonend in Nijenhuijs en verder alle noodzakelijke maatregelen te treffen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

293 RAK  94 FOLIO:     113v DATUM:     07-04-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en hof  
  Steenwijk, Kosterstraat 
   
 comparanten Henricksz, Geesien Wed. van Jan Jansen Mulder Moeder 
  Janssen, Henrick Zoon  
  Petersz, Jan Tweede echtgenoot  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geertien, Henrick, 

Geesien en Jannichien Jansz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd de 
helft van een huis, door haar en haar echtgenoot gekocht in 1639, de andere 
helft is van haar en haar tweede man Jan Petersz en zullen de kinderen 
erven van de langstlevende. Henrick Janssen bedankt, ook namens de 
andere kinderen, zijn moeder; de tweede echtgenoot zal zich conformeren 
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aan de afspraak.   
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

294 RAK  94 FOLIO:     114 DATUM:     16-04-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dircksz, Gretien Wed. van Dirck Gerritsz Moeder 
  Luckassen, Hermen Voogd  
  Essen, Jurrien van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Gerrit Dircksz als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een daalder en belooft hem lezen, schrijven 
en een handwerk te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

295 RAK  94 FOLIO:     114v DATUM:      29-04-1658 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Gosseler Comparant Echtpaar 
  Helmichs, Annigien Comparante  
  Ruichhaver, Gerrit Jansz Schoonvader  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij van haar schoonvader Ruichhaver haar vaders 

goederen heeft ontvangen en de erfenis van haar moeder Helena Willems, 
waarvoor zij hem bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

296 RAK  94 FOLIO:     114v DATUM:      06-05-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Oloffs, Gerritien Wed. van Willem Albartsen Moeder 
  Albartsen, Hermen Voogd  
  Oloffsen, Oloff Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Truijde, Hadewijch en 

Oloff Willemsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind 
honderd daalders van 30 stuivers en de dochters een bed met toebehoren en 
de zoon de helft van de fuiken en vaders kleren, die door de voogden zullen 
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worden verkocht, 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. Zij heeft het  
vruchtgebruik. 
NB. in de kantlijn: op 15-06-1681 bedankt Oloff Willemsen de voogden.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

297 RAK  94 FOLIO:     115 DATUM:     13-05-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arents, Geertien Wed. van Berent Guerts 

1
) Moeder 

  Helmichs, Toenis Voogd  
  Germersen, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Guert en Matheas  

Berents als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van 
ƒ500 c.g. en dan nog ƒ20 c.g. voor 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. 

   
 bijzonderheden 

1
) Beroep: bakker. 

   

 

 

298 RAK  94 FOLIO:     115v DATUM:     14-05-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rinckhouwer, Gerrit Janssen Wdn. Helena Willems Vader 
  Brouwerius, Albart Voogd  
  Hoochstraeten, Hendrick van Voogd Secretaris 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Rijckien 

Gerritsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een bedrag van 
ƒ1000 c.g., een bed met toebehoren en de opbrengst van moeders kleren 
samen met de half-broers en zusters volgens het testament 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 07-11-1699 meldt Willem Clivis(?) als rechthebbende 
van Rijckien Gerrits door de erven van Aert Keppel te zijn voldaan van ƒ1000 
c.g. 

   
 bijzonderheden Geen 
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299 RAK  94 FOLIO:     116 DATUM:     27-05-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Buijcks, Gretien Wed. van Jacob Albertsz Moeder 
  Buijcksz, Albert Voogd  
  Elgersen, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon als vaders erfdeel te 

hebben gereserveerd een pond groot 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 
   

 

 

300 RAK  94 FOLIO:      116v DATUM:      10-06-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelissen, Geertien Wed. van Andries Buicksz Moeder 
  Buicksz, Albert Voogd  
  Asij, Conraedt Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Peter Andriesen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot 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 Namen van de voogden zijn niet vermeld in de akte. 
   

 

 

301 RAK   94 FOLIO:     117 DATUM:     17-06-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsz, Gerrit Wdn. van Merrichien Henricks Vader 
  Berents, Gerrit Voogd  
  Wijchersen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Thomas en Hermen 

Gerritsz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een pond groot 
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 
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302 RAK  94 FOLIO:     117 DATUM:     09-07-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Praustinck, Gerrit  Wdn. van Maria Moens Vader 
  Jurisen, Jan Voogd  
  Eversen, Claes Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Adolph, Gerrit en 

Marricken Praustinck als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ2 
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 
   

 

 

303 RAK  94 FOLIO:     117v DATUM:      07-08-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gent, Geertruidt Willemsen van Wed. Berent Misselaer Moeder 
  Dursten, Wolter van Voogd 

1
) 

  Gent, Christiaen Willems van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Janneken Berents als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g. en belooft 
haar lezen, schrijven en naaien te  laten leren en te doen wat een goed 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden 

1
)  Kwartiermeester. 

   

 

 

304 RAK  94 FOLIO:     118 DATUM:      25-08-1658 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, mr Gerrit Comparant  
     
 samenvatting Comparant verklaart aan zijn zoon Egbert Gerritsz als moeders erfdeel te 

hebben bewezen een bedrag van ƒ300 c.g. en aan zijn dochter Trine Gerritsz 
ƒ250 c.g., dat hij aan de zoon zal uitkeren bij diens huwelijk en aan de 
dochter met Pasen a.s., waarvoor genoemde kinderen hem bedanken.   

   
 bijzonderheden Geen 
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305 RAK  94 FOLIO:     118v DATUM:     30-08-1658 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentsz, Gerrit Comparant  
  Socal(?), Jan Voogd  
  Dulmen, Berend van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de goederen van zijn moeder te 

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

 

 

306 RAK  94 FOLIO:     119  DATUM:     06-09-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Grietien Wed. van Jan Dirricksens Moeder 
  Arckelens, Jan Voogd  
  Petersen, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Dirrick Jansz als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ2 g.g. van 28 stuivers 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 
   

 

 

307 RAK  94 FOLIO:     119 DATUM:     19-10-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Decker, Gerbrant Volmachtgever Uit Vollenhove 
  Bornheman, Bernhardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Bernhardt Bornheman om van de 

erven van jkr Johan Slooth toe Plattenburg, in der minne of gerechtelijk, het 
achterstallige geld te eisen van geleverde waren en daarbij alle 
noodzakelijke maatregelen te treffen, alsof comparant zelf aanwezig was. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

308 RAK  94 FOLIO:      119v DATUM:      05-02-1659 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Wolters, Geertien Wed. van Jan Hermsen Moeder 
  Jacobsz, Wolter Voogd  
  Gerritsz, Rijckert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jacob Janssen als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd de helft van de te verwachten opbrengst van 
het proces hangende in Giethoorn, een mantel en een pak kleren 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 
   

 

 

309 RAK  94 FOLIO:      120 DATUM:      03-03-1659 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, hoek Zwanenbrug 
   
 comparanten Jansz, Gerrichien Wed. van Gerrit Thissen Roemer Moeder 
  Burckman, Matheus Voogd  
  Huge, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Gerrit Gerritsz Roemer 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd honderd daalders 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. Zij heeft het 
vruchtgebruik en stelt als onderpand haar huis, waar nog een bedrag van 
ƒ200 c.g. op rust. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

310 RAK  94 FOLIO:     120v DATUM:      05-04-1659 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Hofstede, Gerrit Jansz Wdn. van Janneken Willemsz Vader 
  Olen, ds Joannes van Voogd Predikant 
  Willemsz, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Willem Gerritsz Hoffstede 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1300 c.g., een 
bed met toebehoren, een zilveren beker, drie zilveren lepels, zes servetten en 
verder de lijfstoebehoren, die verkocht zullen worden; hij belooft hem naar 
de Latijnse School te laten gaan en te doen wat van een goed vader wordt 
verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik, 
maar zal de rente gebruiken voor de studie van de zoon.  
NB. in de kantlijn: op 20-02-1678 bedankt Willem Hoffstede zijn vader met 
belofte van vrijwaring.   
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 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

311 RAK  94 FOLIO:     121v DATUM:     15-04-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Galema, jkr Georgius van Volmachtgever  
  Borneman, Bernardus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Bernardus Borneman om, in der 

minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen, hier, in Gelderland en op de 
Veluwe en verder de goederen van zijn moeder Berendina van Ingen, die hij 
geërfd heeft en die door Titius van Galema worden beheerd, te claimen en 
verder schulden te innen, pachten te ontvangen enz. en al het noodzakelijke 
te doen, met macht van substitutie.    

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

312 RAK  94 FOLIO:      122 DATUM:     15-04-1659 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Grietien Wed. Lambert Hendr. Stroonckert Moeder 
  Schutte, Dirrick Voogd  
  Lambertsen, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hendrick, Wijne, 

Petertien, Engele, Gerrit en Lambert Lambertsen als vaders erfdeel te 
hebben gereserveerd samen een bedrag van ƒ2000 c.g. en de meisjes 
bovendien een bed met toebehoren of ƒ60 in plaats daarvan 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 
   

 

 

313 RAK  94 FOLIO:     122v DATUM:     04-05-1659 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Nieuwstraat, t.o. het Gasthuis 
   
 comparanten Sasman, Gerrijt Janssen Borg  
  Abrahams, Sara Begunstigde Wed. mr Henrick 

1
)  
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 samenvatting Comparant stelt zich borg voor Sara Abrahamsen ten behoeve van de 

voorkinderen van mr Henrick i.v.m. de evictie van een huis dat hen ten deel 
is gevallen. 

   
 bijzonderheden 

1
) beroep: timmerman. 

   

 

 

314 RAK  94 FOLIO:     122v DATUM:      02-06-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Gerrichien Comparante  
  Janszen, Henrick Echtgenoot  
  Arentsz, Geert Voogd  
  Claesz, Reutger Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat de voogden van haar overleden twee kinderen, 

Janneken Evertsz en Beertien Evertsz,  haar ten volle uitgekeerd hebben de 
erfenis van genoemde kinderen, waarvoor zij hen bedankt met belofte van 
vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

315 RAK  94 FOLIO:     123 DATUM:     02-07-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hopman, Gerbrandt Volmachtgever Eerzaam 
  Bornheman, Barnardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Barnardt Bornheman om van Berendt 

van der Lijnde het geld te eisen dat hem vanwege een obligatie toekomt en 
verder al het noodzakelijke te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

316 RAK  94 FOLIO:     123v DATUM:     30-07-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Gerrit Volmachtgever  
  Morre, Marrichien Gevolmachtigde Echtgenote 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote om bij de 
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bewindhebbers van de Oost-Indisch Compagnie te Amsterdam te eisen en te 
ontvangen haar gerechte aandeel in de erfenis van haar broer Jan Morre, in 
dienst van de Compagnie in Oost-Indië overleden en daarbij alles te doen 
wat noodzakelijk is, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

317 RAK  94 FOLIO:     124 DATUM:     31-08-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Barcks, Geertruidt Volmachtgeefster Wed. A.v.Ruijtenburch 
  Hoff, J. Momber  
  Borneman, Bernhardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante, weduwe van burgemeester van Ruijtenburch, verstrekt een 

volmacht aan Bernhardt Borneman om, in der minne of gerechtelijk, haar 
zaken waar te nemen voor het gerecht van Oldebroek en daarbij al het 
noodzakelijke te doen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

318 RAK  94 FOLIO:     124 DATUM:      31-10-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Jacobssteeg 
   
 comparanten Lubberts, Gerrijt Comparant Echtpaar 
  Frans, Tanneken Comparante  
  Jans, Louwe Comparant t.a. zijde Echtpaar 
  Buis, Geertruit Comparante t.a. zijde  
     
 samenvatting Comparante verklaren te hebben afgesproken met burgemeester Louwe 

Jans en diens echtgenote over het huis in de Jacobssteeg dat partijen 
wederzijds een opzegtermijn van een kwartaal hebben voor een bedrag van 
ƒ80 jaarlijks. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

319 RAK  94 FOLIO:     124v DATUM:     02-12-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schuttorp, Geert Janssen Comparant  
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 samenvatting Comparant verklaart, ten gevolge van het contract dd 18-03-1658, voor zijn 

aandeel aan de voogden over Jennigien Claes, dochter van Claes Bartolts,  
belooft te hebben een obligatie van ƒ400 c.g. op de stad Groningen, ter hand 
te stellen en belooft ook verder alles aan te wenden om ook zijn ooms 
Willem Hermsen en Willem Janssen Proost tot gelijke levering te disponeren.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

320 RAK  94 FOLIO:     125 DATUM:    14-12-1659  

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Hof 
  Brunnepe, St. Nicolaasdijk, tussen Jacob Geerts en Wolter Henrix 
   
 comparanten Geerts, Geertien Wed. van Rutger Claes Moeder 
  Geertsz, Jacob Voogd  
  Janssen, Johannes Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Claes, Aertien, 

Beertien en Goossen Rutgers als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 
ieder ƒ100 c.g., de zoons ieder veertien fuiken en de dochter Aertien een 
zilveren kleerhaak en Beertien een bed met toebehoren; zij belooft hen lezen, 
schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Als onderpand stelt zij 
haar hof 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

321 RAK  94 FOLIO:     125v DATUM:     14-02-1660 

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed Brouwerij de Witte Leeuw 
  Kampen 
   
 comparanten Eckelboom, Gerrijt Comparant  
  Mein, Abraham de Comparant t.a. zijde  
     
 samenvatting Mede namens zijn moeder Stijntien Eckelboom, verklaart comparant te zijn 

overeen gekomen met Abraham de Mein, over het conflict betreffende de 
jaarlijkse uitgang van ƒ4-4 c.g. van het pomphuis van de brouwerij, dat 
Abraham de Mein de achterstallige jaren tot en met 1659 zal betalen en aan 
comparant een bedrag van ƒ84 c.g. en dat deze voortaan de betaling van de 
uitgang op zich neemt en dit zal bewijzen aan de tegenpartij.  

   
 bijzonderheden Geen 
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322 RAK  94 FOLIO:     126 DATUM:      24-02-1660 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huizen 
  Kampen, Oudestraat, tevens op de Broederweg en Vloeddijk 
   
 comparanten Herms, Geertien Schuldenares Wed. G. van Egeren 
  Breda, R. van  Momber Secretaris 
  Vriese, Heijman W. Schuldeiser Ontvanger Vollenhove 
  Blaeu, dr Hieronimus Schuldeiser Pensionaris Leeuwarden 
  Assinck, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Heijman Vreese, Hieronimus Blaeu 

en Johan Assinck een bedrag van ƒ500 c.g. tegen 5 procent per jaar, 
waarvoor zij als onderpand cedeert haar aandeel in de erfgoederen van 
wijlen mr Roeloff Hermssen Backer, waarvan diens weduwe het 
vruchtgebruik heeft. 
NB. in de kantlijn: op 08-12-1662 heeft schuldenares de akte vernieuwd en 
alsnog haar aandeel in een huis als onderpand gesteld en haar deel van de 
opbrengst van de huizen van haar broer, die zij heeft geërfd. Op 28-01-1664 
meldt burgemeester Vriese van bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

323 RAK  94 FOLIO:    126v DATUM:     15-04-1660 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Pieter Comparant  
  Jacobs, Grietien Echtgenote  
  Passer, Roeloff Claessen Voogd  
  Canneman, Lambert Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden de goederen van hun ouders te 

hebben ontvangen, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

324 RAK  94 FOLIO:     126v DATUM:      18-05-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf 
  Oedekerken 
   
 comparanten Cornelis, Goert Volmachtgever Echtpaar 
  Henrix, Annigien Volmachtgeefster  
  Cornelis, Jan Gevolmachtigde Broer 
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan hun broer Jan Cornelis om 

namens hen te verkopen een erf in Oedekercken, geërfd van hun vader 
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Cornelis Goertsen en daarbij alle noodzakelijke handelingen te verrichten . 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

325 RAK  94 FOLIO:    127 DATUM:     18-05-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf - Oedekerken 
   
 comparanten Cornelis, Goert Volmachtgever Voogd 
  Wijnants, Claes Volmachtgever Voogd 
  Thijssen, Peter Gevolmachtigde  
  Smit, Mathijs Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over Wijnandt Henrix, zoon van Henrick Cornelis, 

verstrekken een volmacht aan Peter Thijssen en Mathijs Smit om het aandeel 
van hun pupil te verkopen in een erf dat deze van zijn grootvader Cornelis 
Goertsen heeft geërfd en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

326 RAK  94 FOLIO:    127v DATUM:     29-05-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Moerlach, Gijsbert van Volmachtgever Kapitein 
  Heeckeren, Jillijs van Gevolmachtigde Vaandrig 

1) 

     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jillijs van Heeckeren om in 

Kopenhagen de 95 rijksdaalders te innen die Karsten Pieterssen hem 
schuldig is en daarbij alle noodzakelijke maatregelen te treffen, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
 ) in de compagnie van wijlen Geert van Lanckvelt, tegenwoordig garnizoen 

houdend in  Kopenhagen. 
   
 

 

327 RAK  94 FOLIO:     127v DATUM:      01-06-1660 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rinckhouwer, Gerrijt Jansz Borg  
  Rijnvisch, Everhardt Aanvrager Burgemeester 
  Gracht, Jan Claesz Begunstigde  
  Gerrijts, Lijsabet Begunstigde  
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 samenvatting Op verzoek van Everhardt Rijnvisch, stelt comparant zich borg voor Jan 
Claesz Gracht en Lijsabet Gerrijts om zich uitsluitend aan het Kamper recht 
te houden en de uitspraak te accepteren en tevens voor de eventuele 
reconventie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

328 RAK  94 FOLIO:     128 DATUM:     04-06-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Een stuk zaailand genaamd de Haesenbrij 
  Doesburg  
   
 comparanten Bercke, Geertruidt Volmachtgeefster Wed. A. v. Ruijttenburch 
  Bornheman, Barnardt Momber IUDr 
  Haeck, Dirrick – sr Gevolmachtigde  
  Berentsen, Jan Koper Eerzaam  -  echtpaar 
  Everts, Janneke Echtgenote  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Dirrick Haeck de oude om namens 

haar te transporteren aan Jan Berentsen en diens echtgenote een stuk 
zaailand bij Doesburg en daarbij alle noodzakelijke handelingen te 
verrichten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

329 RAK  94 FOLIO:     128v DATUM:     30-06-1660 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Geertruidt Schuldenares Wed. W. Michielsen 
  Snoeck, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jan Snoeck een bedrag van ƒ75-8-

8 c.g. dat zij belooft te betalen met veertien dagen of drie weken, als bij 
verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

330 RAK  94 FOLIO:     128v DATUM:     09-07-1660 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Louwe, Trijne Comparante Wed. Jan Willemsen 
  Gerritsen, Berent Voogd  
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  Bartoltsen, Reinder Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van de voogden van haar overleden man alle goederen 

te hebben ontvangen die deze van zijn vader en moeder tegoed had, 
waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

331 RAK  94 FOLIO:      128v DATUM:     03-09-1659  

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where genaamd de Eenhoorn 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Werners, Geesien Schuldenares Wed. Jacques  Arentsen 
  Hoochstraeten, H. van Momber Secretaris 
  Hoolboom, Roeloff Schuldeiser IUDr  -  echtpaar 
  Adriaens, Maria Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Roeloff Hoolboom en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ500 c.g. tegen 4½ procent per jaar, waarvoor zij 
haar verbeterde huis als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

332 RAK  94 FOLIO:     129 DATUM:      12-07-1660 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Gerrit Wdn. van  Grietien Jans Vader 
  Willemsen, Jacob Voogd  
  Petersen, Lambert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Trientien Gerrits als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ33 c.g., haar moeders kleren en 
wat zij van haar grootvader heeft geërfd en belooft haar lezen, schrijven en 
een handwerk te laten leren en ten doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

333 RAK  94 FOLIO:    129 DATUM:      16-08-1660 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Vloeddijk, naast de wed. Heijmerichx, Wolter Jansz en Jan Maeler 
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 comparanten Dircksz, Greetien Wed. van Johannes Verwer Moeder 
  Jansz, Thoenis Voogd  
  Jansz, Frans Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan, Dirck, Gerrijt en 

Annichien Jansz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ40 c.g. en ƒ20 
c.g. voor de kleren van hun vader en voor Annichien een bed en belooft hen 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren, waarmee de voogden 
tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik en stelt als onderpand haar huis.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

334 RAK   94 FOLIO:    129v DATUM:     27-08-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Vollenhove 
   
 comparanten Backer, Gosen Hermsz Gevolmachtigde En voogd 
  Bonthe, Thomas de Volmachtgever  
  Spraeckman,Thoenis G.  Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgever en als voogd over zijn nicht Elisabeth van Rijn,  

verstrekt comparant een volmacht aan Thoenis Geersen Spraeckman om het 
geld te innen van een huis in Vollenhove, verkocht aan burgemeester Tijman 
Coops en daarbij al het noodzakelijke te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

335 RAK  94 FOLIO:    130 DATUM:     03-09-1660 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Geertruijdt Wed. van Wolter Michielsen Moeder 
  Sot, Thoenis de Voogd  
  Sein, Thoenis Lionartsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Wolter Woltersen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd en tevens als erfenis van zijn 
halfzuster en broeder, een bedrag van ƒ119-14 c.g. en belooft hem lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn. 
Zij heeft het vruchtgebruik. 
NB. in de kantlijn: op 12-11-1681 bedankt Wolter Woltersen zijn voogden met 
belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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336 RAK  94 FOLIO:      130v DATUM:     18-09-1660 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arents, Gerrijt Schuldenaar  
  Jansz, Henrick Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Jansz een bedrag van ƒ14 

½ c.g. en belooft dit te betalen heden over vijf weken, waarvoor al zijn 
goederen onderpand zijn, als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

337 RAK  94 FOLIO:     130v DATUM:      04-10-1660 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Geesien Wed. van Berendt Willemsen Moeder 
  Weerdt, Hendrick Will. vd Voogd  
  Davidts, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Willem en Jan 

Berentsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van 
ƒ100 c.g., te versterven van het ene kind  op het anderen 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 
   

 

 

338 RAK  94 FOLIO:    131 DATUM:     19-09-1660 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Heimens, Greete Wed. Jan Jans. v. Zuijren Moeder 
  Benthem, E. van Voogd IUDr 
  Suiren, Abraham ten Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hendrick, Berentien 

en Aeltien van Suijren als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een 
bedrag van ƒ1000 c.g. en elk 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 Geen 
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339 RAK  94 FOLIO:     131 DATUM:     18-11-1660 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jurriaens, Grietien Wed. van Adam Rijmsnijder Moeder 
  Bloemendal, Berent Jansen Voogd  
  Elburgh,  Arent Jansz vd Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Otto Adams als vaders 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

340 RAK  94 FOLIO:     131v DATUM:     02-01-1661 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Rempe, Geertien Wed. van Thijs Gerrijtsen Moeder 
  Gerrijtsen, Marius Voogd  
  Daems, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Aeltien als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300 c.g. en een bed met 
toebehoren en belooft haar lezen, schrijven en een handwerk te laten leren 
en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 12-11-1662 heeft Jan Claessen Backer zich borg 
gesteld met als onderpand zijn huis in de Schepensteeg op verzoek van een 
der voogden; op 29-05-1663 meldt comparante met haar echtgenoot Henrick 
Ariaens dat de borg het kinderbewijs aan haar heeft geleverd en van zijn 
borgtocht wordt ontslagen en belooft het bedrag aan hem te voldoen, met 
haar goederen als onderpand. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

341 RAK  94 FOLIO:     132 DATUM:     06-02-1661 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Geertruijdt Schuldenares  
  Dirricksz, Geertruijdt Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Geertruijdt Dirricksz een bedrag 

van ƒ27 c.g., dat zij belooft te betalen heden over zes weken, als bij 
verwonnen panden.   
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 bijzonderheden Geen 
   
 

 

342 RAK  94 FOLIO:     132 DATUM:     11-03-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritsen, Gerrit Volmachtgever  
  Jans, Aeltien Echtgenote  
  Stevenbergen, Jan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Jan Stevenbergen om te eisen 

van Willem Berentsen Backer het bedrag van honderd daalder met de 
verlopen rente, dat hij had belooft te betalen met St. Maarten 1660, als bij 
verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

343 RAK  94 FOLIO:     132 DATUM:     16-03-1661 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Gerrit Schuldenaar  
  Cloeck, Jacob Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant belooft het bedrag van ƒ347-7 c.g., dat hij schuldig is aan Jacob  

Cloeck, te voldoen, als bij verwonnen panden.   
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

344 RAK  94 FOLIO:     132 DATUM:     28-03-1661 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Helmichs, Griete Wed. van Luloff Luloffsen Moeder 
  Hevener, Hans Voogd  

  Jansz, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Deeltien Lulofs als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ4 c.g. en belooft haar een passend 
handwerk te laten leren en zich als een goede moeder te gedragen, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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345 RAK  94 FOLIO:    132v DATUM:     28-03-1661 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Greetien Wed. van Lubbert Jansz Moeder 
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Berent en Jan 

Lubberts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder 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 Namen van  de voogden zijn niet vermeld. 
   

 

 

346 RAK  94 FOLIO:     133 DATUM:     10-06-1661 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Cornelissen, Guert Comparant Broers 
  Cornelissen, Jan Comparant  
  Saefferaet tot Oedekerck, Jan Schuldenaar Land van Gulik 
     
 samenvatting De gebroeders Cornelissen verklaren van Jan Saefferaet tot Oedekerck de 

resterende kooppenningen te hebben ontvangen van een huis met 
bijbehorend land, afkomstig van Cornelis Pelsser en hem te bedanken voor 
de betaling met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

347 RAK  94 FOLIO:    133 DATUM:     28-06-1661 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Gerrit Comparant En echtgenote 
  Jurriaensen, Adriaen Comparant  
  Soetendael, Jurriaen Vader  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun vader alle goederen van hun overleden 

moeder te hebben ontvangen, waarvoor zij hem bedanken met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

348 RAK  94 FOLIO:      133v DATUM:    01-07-1661 

 onderwerp Volmacht 



119 
 

   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coninck, Gerrijt Jacobsz Volmachtgever Koopman Zwolle 
  Benthem, dr Everwijn van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan dr Everwijn van Benthem om 

zijn zaken waar te nemen in Kampen, in der minne of gerechtelijk en daarbij 
alles te doen wat noodzakelijk is, zoals comparant zelf ook gedaan zou 
hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

349 RAK  94 FOLIO:     133v DATUM:     15-07-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenbergen, Geertruida Volmachtgeefster Wed. van Joan 

1
) 

  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Dijck, Henrijck Gevolmachtigde Onderschout Epe 
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Henrijck Dijck om, in der 

minne of gerechtelijk, haar uitstaande schulden te innen in de provincie 
Gelderland, met name een bedrag van ƒ630 met rente van Evert Claesen, 
getrouwd geweest met de weduwe van Drees Desemers uit Veesen, verder 
ƒ175 met rente van Gijsbert Jansz Brouwer uit Heerde en daarbij alles te 
doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) Joan Beeltsnijder Steenberch, burgemeester. 

   

 

 

350 RAK  94 FOLIO:      134 DATUM:     11-09-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Gerrit Volmachtgever  
  Steenberch, Joan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Joan Steenberch om, in der minne of 

gerechtelijk, al zijn zaken waar te nemen in deze stad en speciaal om te eisen 
van Henrick Willemsen Keteltasse ƒ22 c.g., resterende kooppenningen van 
een geleverde praam.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

351 RAK  94 FOLIO:     134v DATUM:      10-10-1661 
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 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lamberts, Geertien Wed. van mr Bartolt Andriessen Moeder 
  Lambertsen, Roeloff Voogd  
  Schippinck, Engbert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Mechteltien Bartolts 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 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. Zij 
heeft het vruchtgebruik.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

352 RAK  94 FOLIO:     134v DATUM:      10-10-1661 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ham, Gerhardt ten Schuldenaar  
  Nijhoff, dr Wolter Schuldeiser  
  Morre, Berent Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan dr Wolter Nijhoff, als erfgenaam van 

zijn overleden vader, een bedrag van ƒ26 c.g., restant van ƒ56 c.g.,  dat hij op 
a.s. Vastenavond wil betalen en waarvoor hij zijn persoon en goederen als 
onderpand stelt; tevens is er een borg aangesteld. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

353 RAK  94 FOLIO:     135 DATUM:    15-10-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ras, Geertruijdt Volmachtgeefster  
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Blequin, François Echtgenoot Afwezig 
  Teunijsz, Jacob Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Wegens afwezigheid van haar echtgenoot, verstrekt comparante een 

volmacht aan Jacob Teunijsz om van de weduwe van Claes Petersz te innen, 
in der minne of gerechtelijk, ƒ24 c.g. wegens landmeting en haar eventueel 
voor het gerecht van Genemuiden te vervolgen en verder alles te doen wat 
noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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354 RAK  94 FOLIO:      135v DATUM:     16-10-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsz, Greetien Volmachtgeefster Wed. G. van Egeren 
  Hoff, Albert Momber Secretaris 
  Steenberch, Johannes Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Johannes Steenberch om, mede 

namens de andere erfgenamen, het erfhuis van Geesken Lijfferts te 
aanvaarden, haar legaat te ontvangen en verder alle noodzakelijke 
maatregelen te treffen, met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

355 RAK  94 FOLIO:     136 DATUM:     11-11-1661 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backer, Geert Hermssen Borg  
  Herde, Berent Toenissen Aanvrager  
  Bartelsen, Jan Begunstigde  
  Slachter, Steven Henrix Begunstigde  
     
 samenvatting Op verzoek van Berent Toenissen Herde, stelt comparant zich borg voor Jan 

Bartelsen en Steven Henrix Slachter voor de eventuele aanspraken die deze 
op Berend Toenissen mochten hebben. 

   
 bijzonderheden geen 
   

 

 

356 RAK  94 FOLIO:     136 DATUM:     12-11-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Twee huizen 
  Harderwijk, aan de Brink bij de put 
   
 comparanten Goossens, Gerrigien Volmachtgeefster Echtg. Jacob Michiels 
  Breda, R. van Momber Secretaris 
  Michiels, Jacob Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om haar aandeel in 

twee huizen te verkopen en daarbij alles wat noodzakelijk is te doen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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357 RAK  94 FOLIO:      136v DATUM:      02-12-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrix, Gerrijt Volmachtgever Van het Hattemerbroek 
  Baeck, Hermannus de Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Hermannus de Baeck om, in der 

minne of gerechtelijk, het geld te innen van Willem Berentsz dat hem 
toekomt en daarbij al het noodzakelijke te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

358 RAK  94 FOLIO:     136v DATUM:      14-02-1662 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrix, Gerrijt Wdn van Gretien Gerrijts Vader 
  Jongerlinck, Coenraedt Voogd  
  Roo, Casparus de Voogd  
  Velde, Jacob Henrixen ten Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrick en Egbert 

Gerrijts 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 verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

359 RAK  94 FOLIO:     137 DATUM:     30-05-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Berx, Geertruit Volmachtgeefster Wed. Ruitenburg 
  Breda, R. van Momber Secretaris 
  Stecke, Hans Hendrick Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Hans Hendrick Stecke om namens 

haar goederen te verkopen, binnen of buiten Essen gelegen en daarbij al het 
noodzakelijke te doen, zoals comparante zelf gedaan zou hebben.  

   
 bijzonderheden Jaartal mogelijk 1662. 
   

 

 

360 RAK  94 FOLIO:     137v DATUM:      28-06-1662 



123 
 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ariaens, Gretien Wed. Jan Janssen Wolvinga Moeder 
  Eems, Johan van Voogd  
  Henrixen, Henrick Voogd Lakenmeester 
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan, Hilligien, Roeloff, 

Jacob en Jennigien Jans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. 
samen 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 
   

 

 

361 RAK  94 FOLIO:      138 DATUM:     07-07-1662 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brandenburch, Gerrit Volmachtgever  
  Herder, Pieter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Pieter Herder om, in der minne of 

gerechtelijk,  te eisen van Pieter Janssen de Zaene uit Rotterdam een bedrag 
van ƒ224-5-0 c.g. wegens een obligatie door hem aangenomen en daarbij al 
het noodzakelijke te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

362 RAK  94 FOLIO:     138 DATUM:     15-08-1662 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Gorseler Borg  
  Denecamp, Albert Lamb. ten  Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant stelt zich borg voor Albert Lambertsz ten Denecamp wegens 

bepaalde goederen, een bedrag van ƒ67-13-8 en het bedrag waarvoor de 
goederen gekocht zijn, die hem zijn ontstolen door Henrick Jansz op het 
veer naar Amsterdam, wat de delinquent heeft bekend. 

   
 bijzonderheden Lijst met goederen staat in de akte. 
   

 

 

363 RAK  94 FOLIO:     138v DATUM:     06-11-1662 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenbergen, ds Gijsbertus Volmachtgever Predikant te Lingen 
  Schinckel, Gerrijt Meeusz Gevolmachtigde  
  Herweijer, Aperus  Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Gerrijt Meeusz Schinckel en Aperus 

Herweijer om zijn zaken waar te nemen, hier en elders en te doen wat hij zelf 
gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

364 RAK  94 FOLIO:      139 DATUM:      02-12-1662 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubberts, Gerrijt Comparant  
  Cate, Steven Gerrijtsen ten Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart, na te zijn betaald, aan Steven Gerrijtsen ten Cate te 

hebben verkocht een 24-ketting met de akte van de keur dd 04-10-1661 door 
de keurmeester op ƒ18 geschat, die hij had gekocht van de zoon van 
Henrick Nijeman uit Zwolle, die hem ook alle rechten overdroeg.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

365 RAK  94 FOLIO:     139 DATUM:     04-12-1662 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Dirx, Geertruijt Wed. van Toenis Henrixen Moeder 
  Olen, ds Johannes ab Voogd Predikant 
  Haeckman, Hermen H. Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Henrick Toenissen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ350 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. Zij heeft het 
vruchtgebruik en stelt haar woonhuis als onderpand.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

366 RAK  94 FOLIO:      139v DATUM:     06-12-1662 

 onderwerp Verklaring 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backer, Geert Hermsen Comparant  
  Harder, Barent Toenissen Comparant Voogd 
     
 samenvatting Comparant en de voogd over de kinderen van Berend Herms, verklaren 

volledig te zijn voldaan van het geld dat zij volgens akte van uitkoop van de 
erfenis van Hermen Geertsen tegoed hebben van Henrick Engbertsen 
Denecamp, waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

367 RAK   94 FOLIO:      140 DATUM:     30-12-1662 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jansz, Gerrijt Comparant  
  Engbert, Jan Karsten van ‘t Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij aan Jan Karsten van ’t Engbert, na betaling, 

heeft overgedragen een bedrag van ƒ100 c.g., dat zijn overleden echtgenote 
Marrigien Egberts heeft ontvangen van haar vader Egbert Jansz wegens een 
bewijzing dd 22-05-1638 voor de Schepenen van Kampen gepasseerd en 
waarvoor diens huis onderpand was. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

368 RAK  94 FOLIO:     140v DATUM:     04-01-1663  

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Gerrijt Comparant Namens echtgenote 
  Willems, Maria Echtgenote  
  Willems, Jennigen Comparante  
  Bornheman, dr Bernard Momber  
  Hermsen, Court Stiefvader  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun stiefvader de ƒ25 c.g. te hebben ontvangen, 

die hun moeder Judith Ariaens namens hun vader Willem Berents had  
bewezen, waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring. De 
voogden zijn overleden. 

   
 bijzonderheden Geen 
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369 RAK  94 FOLIO:     140v DATUM:      04-01-1663 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hargerinck, Gretien Comparante  
  Breda, R. van Momber Secretaris 
  Visscher, Jan Claessen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogd het bedrag van ƒ50 c.g. te hebben 

ontvangen dat zij hem had geleend, waarvoor zij hem bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

370 RAK  94 FOLIO:     141 DATUM:     23-01-1663 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Claes, Grete Volmachtgeefster  
  Breda, R. van  Momber Secretaris 
  Bornheman, Bernard Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Bernhard Borneman om 

namens haar over te dragen aan burgemeester Louwe Jans en Egbert van 
der Pijl, voogden over de kinderen van Carel Berents, haar huis dat zij aan 
hen verkocht heeft, wanneer rentmeester Arent van Hardenberg, door haar 
gemachtigd, is voldaan van de resterende kooppenningen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

371 RAK  94 FOLIO:     141v DATUM:     19-01-1663 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet duidelijk vermeld 
   
 comparanten Steenbicker, Gerrijt Willemsen Volmachtgever Ook als voogd 
  Vos, Frerick Willemsen – de oude Idem Idem 
  Aeltsen, Aelt – de jonge Idem Echtg. H. W. Vos 
  Vos, Frerick – de jonge Idem  
  Engbert, Jan Carsten van ‘t Curator  
  Ketten, Dirck van der – de oude Curator  
  Hardenberg, Arent van Voogd  
  Eeckholt, Roeloff Voogd  
  Backer, Toenis Helmichsen Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Roeloff Frerixen Vos, weduwnaar van Gretien 

Henrix van Bonda, verstrekken een volmacht aan een of twee van hen om uit 
de erfenis van Roeloff te eisen dat het compromis dd 23-01-1663 wordt 
uitgevoerd en vervolgens de boedel op te heffen, vaste goederen zoals 
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huizen in Naarden,  Amsterdam en elders te verkopen, over te dragen enz., 
met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Details in de akte. 
   

 

 

372 RAK  94 FOLIO:     142v DATUM:     29-01-1663 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Loo, Gerrijt van Schuldenaar Echtpaar 
  Jansz, Geertruidt Schuldenares  
  Diaconie Franse Gemeente Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de Diaconie van de Franse  

Gemeente in Kampen een bedrag van ƒ100 c.g., waarvoor zij hun goederen 
als onderpand stellen, om daarop, als bij verwonnen panden, te kunnen 
procederen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

373 RAK  94 FOLIO:     142v DATUM:     29-01-1663 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Loo, Gerrijt van Schuldenaar Echtpaar 
  Jansz, Geertruijdt Schuldenares  
  Harweijer, Aper Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Aper Harweijer een bedrag van 

ƒ100 c.g., waarvoor zij hun roerende en onroerende goederen als onderpand 
stellen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

374 RAK  94 FOLIO:     143 DATUM:      16-02-1663 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Geertien Comparante  
  Henrixen, Jan Echtgenoot  
  Jansz, Hermen Voogd  
  Ambrosius, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden alle goederen van haar vader te 
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hebben ontvangen, waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

375 RAK  94 FOLIO:      143 DATUM:      23-02-1663 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Marle, Gerrijt Dirxen van Volmachtgever  
  Borneman, Bernhardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Bernhardt Borneman om zijn 

zaken waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten, in het bijzonder die 
tegen Aelt Aeltsz de jonge, van hem het geld te eisen van de geleverde twijg 
en daarbij te doen wat comparant zelf ook gedaan zou hebben, met macht 
van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

376 RAK  94 FOLIO:     143v DATUM:     25-02-1663  

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijringen, Gerrit van Comparant  
  Wijringen, Claes van Comparant  
  Stuirman, Hendrick Crachtsen Voogd Burgemeester 
  Santen, Daniel van Voogd  
  Ketten, Dirrick van der Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden alle goederen van hun ouders te 

hebben ontvangen, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

377 RAK  94 FOLIO:     143v DATUM:     18-05-1663 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lourens, Gerrijt Comparant  
  Jurriaens, Marrigien Echtgenote  
     
 samenvatting Comparant, die op 16-05-1663 zijn vrouw had belooft haar wekelijks ƒ2 c.g. te 

betalen voor kostgeld, huur en bewassing en dit gedurende lange tijd, is 
voor de Schepenen verschenen om te reclameren over het feit dat zijn vrouw 
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op haar beurt haar huwelijkse plichten verzaakt en de beloften, voor het 
huwelijk gedaan over gehoorzaamheid e.d., niet nakomt.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

378 RAK  94 FOLIO:     144 DATUM:     19-05-1663 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Gerrijt Wdn. van Albertien Buix Vader 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aeltien, Marrigien, Jan, 

Petertien en Jacobus Gerrijts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd 
samen ƒ20 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 Namen van de voogden zijn niet vermeld. 
   

 

 

379 RAK  94 FOLIO:     144v DATUM:     27-05-1663 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. Enige stukken weiland 
      Enkhuizen, Grootebroek 
  2. Twee huizen naast elkaar 
      Bovenkarspel, onder Grootebroek 
   
 comparanten Jans, Grietien Wed. van Claes Wijnhoudt Moeder 
  Wijnhoudt, Albart Claes. Voogd  
  Doorne, Christoffel J. van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Albart Claessen 

Wijnhoudt als vaders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van een 
weiland, gehuurd door Hendrick Janssen Backer, van een weiland ernaast, 
gebruikt door Hendrick Jesse en een in Grootebroek, alles geërfd van haar 
vader, mr Jan Janssen Daneberch. Zij 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. Zij behoudt in eigendom de 
inboedel en twee huizen in Bovenkarspel, gerecht van Grootebroek.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

380 RAK  94 FOLIO:     145 DATUM:     22-08-1663 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis met annex genaamd de Eenhoorn 
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  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Werners, Geesien Schuldenares Echtg. Reinier Scheers 
  Steventsen, Joost Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Joost Steventsen een bedrag van 

ƒ350 c.g., waarvoor zij haar huis als onderpand stelt.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

381 RAK  94 FOLIO:     145 DATUM:     24-08-1663 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Werners, Geesien Schuldenares Echtg. Reinier Scheers 
  Sluisken, Willem Schuldeiser Koopman Amsterdam 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Willem Sluisken een bedrag van 

ƒ185 c.g. wegens geleverde wijn; zij belooft dit in acht dagen te betalen 
onder verband van haar goederen, als bij verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

382 RAK  94 FOLIO:     145 DATUM:     07-09-1663 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Loo, Gerrijt van Schuldenaar Echtg. Geertruit Jans 
  Siegem, Benjamin van Schuldeiser Kapitein 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan kapitein van Siegem een bedrag 

van ƒ500 c.g., dat hij belooft te betalen over een jaar met de rente, als bij 
verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

383 RAK  94 FOLIO:     145v DATUM:     09-09-1663 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoff, Gerrijt Lubberts Gevolmachtigde  
  Wael, Jacob Pietersz de Volmachtgever  
  Steenbergen, Johan Gevolmachtigde IUDr 
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 samenvatting Namens zijn opdrachtgever, verstrekt comparant op zijn beurt een volmacht 
aan Johan Steenbergen om hier van Cornelis Huibertsz Bleecker te eisen 
een bedrag van ƒ354-6 c.g. en van Claes Pietersz gewezen Bleecker ƒ107-16 
c.g., beide met rente en verder alle noodzakelijke maatregelen te treffen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

384 RAK  94 FOLIO:     146 DATUM:     16-11-1663 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Loo, Gerhard van Schuldenaar  
  Backer, Toenis Helmichsen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant belooft aan Toenis Helmichsen Backer diens rekening te betalen 

tegen mei a.s., als bij verwonnen panden.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

385 RAK  94 FOLIO:     146v DATUM:     22-09-1663 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backers, Geertien Comparante  
  Backers, Annichien Comparante  
  Hoochstraeten, Henrick van Momber Secretaris 
  Vriese, Heimen Willemsen Voogd Burgm. en ontvanger 
  Bentheim, Everwijn van Voogd IUDr en burgm. 
  Backer, Goesen Hermsen Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden de goederen van hun ouders, 

Roeloff Gerritsen Backer, te hebben ontvangen, waarvoor zij hen bedanken 
met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

386 RAK  94 FOLIO:     146v DATUM:     28-01-1664 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claes, Grietien Wed. van Hendrick Engberts Moeder 
  Wolters, Jacob Voogd  
  Janssen, Jan Voogd  
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 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Annigien, Jacobien 
en Engbert Hendrix als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ30 
c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. Zij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

387 RAK  94 FOLIO:     147 DATUM:     01-02-1664 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf Cleijnvincken 
  Hulhorst 
   
 comparanten Goessens, Gerritgen Volmachtgeefster Echtg. J.Michielsen 
  Hoochstraeten, Hendrick van Momber Secretaris 
  Michielsen, Jacob Gevolmachtigde Echtgenoot 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om haar aandeel in 

een erf te verkopen en daarbij al het noodzakelijke te doen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

388 RAK  94 FOLIO:     147 DATUM:     28-01-1664 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Drie huizen 
  Kampen, Broederweg en Vloeddijk 
   
 comparanten Herms, Greete Comparante Wed. Gijsb. v. Egeren 
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Vriese, Heiman Koper Burgemeester 
     
 samenvatting Comparante verklaart te hebben overgedragen aan burgemeester Vriese drie 

derde delen van de koopsom van drie huizen, verkocht door de erven van mr 
Roeloff Hermsz Backer en toekomende aan Jan Reindertsz, Jan Jansz, 
Broederweg en aan Claes Petersz, Vloeddijk, haar ten deel gevallen door 
boedelscheiding dd 20-11-1663 en dit alles met renunciatie van alle rechten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

389 RAK  94 FOLIO:     147v DATUM:    01-02-1664 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Vaste goederen 
  Land van Gulik 
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 comparanten Henricks, Geertien Volmachtgeefster Wed. H. C. ter Meer 
  Breda, R. van  Momber Secretaris 
  Meer, Henrick Hansen ter Volmachtgever  
  Cleest, Henrick Willemsen v. Volmachtgever Echtg. J. H. ter Meer 
  Cops, Henrick Woltersen Volmachtgever Echtg. L. H. ter Meer 
  Thijl, Hans Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Jans Carsten ter Meer, verstrekken een 

volmacht aan hun neef Hans Thijl om de vaste goederen in het land van 
Gulik te verpachten, geld te innen, te hypothekeren enz. en daarbij alle 
noodzakelijke handelingen te verrichten, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

390 RAK  94 FOLIO:     148 DATUM:     21-02-1664 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsen, Gerrit Schuldenaar  
  Willemsen, Peter Schuldeiser In de Roode Muele 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Peter Willemsen de helft van ƒ133 

c.g. , die hij belooft te betalen deels op St. Janius en deels op Michael 1665, 
als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

391 RAK  94 FOLIO:    148 DATUM:    17-03-1664 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Broederstraat, tussen Romke Jans en de wed. C. Luchtemaecker 
   
 comparanten Nijhoff, Geertien Wed. van Ulrich Jansz Moeder 
  Schinckel, Gerrit Meeusen Voogd  
  Kiersz, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Ulrichsz als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ400 c.g. en een  zilveren 
beker en twee lepels of ƒ50 c.g. daarvoor in de plaats, waarvoor voogd 
Schinckel zich borg stelt, de moeder stelt de verbeteringen aan haar huis als 
onderpand; zij belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren 
en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden 
zijn. Zij heeft het vruchtgebruik.  

   
 bijzonderheden Geen 
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392 RAK  94 FOLIO:     148v DATUM:     19-03-1664 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrix, Geertien Wed. van Jan Berentsz Moeder 
  Hendricksen, Hendrick Voogd  
  Claesz, Cuert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Geertruijdt Jans als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. en belooft haar lezen, 
schrijven en naaien te  laten leren en te doen wat een goede moeder 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

393 RAK  94 FOLIO:     149 DATUM:     21-03-1664 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gijsberts, Geertruidt Wed. van Jan Jansz Moeder 
  Suierweert, Hendrick Jansz Voogd  
  Gijsbertsz, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Annetien 

Jansz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een pond groot 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

394 RAK  94 FOLIO:     149v DATUM:    19-04-1664 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Greetien Comparante  
  Hermsz, Jan Echtgenoot  
  Evertsz, Jan Voogd  
  Hermsz, Egbert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden haar vaders goederen te hebben 

ontvangen, waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
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395 RAK  94 FOLIO:     149v DATUM:      02-05-1664 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis  
  Kampen, Nieuwstraat, tussen Hermen Otsen en Jan Berents, pompenmaker  
   
 comparanten Frerix, Geugien Schuldenares  
  Sijbrants, Jacobien Schuldenares  
  Aeltsen, Aelt – de jonge Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten  verklaren schuldig te zijn aan Aelt Aeltsen jr een bedrag van 

ƒ200 g.g. tegen 5 procent per jaar. Als onderpand stellen zij de verbeteringen 
van het huis in de Nieuwstraat, dat zij nog niet geheel betaald hebben.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

396 RAK  94 FOLIO:     150 DATUM:     14-05-1664 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. Een stuk land 
      Driebruggen, tussen Wijger Gerritsen en de Kamper wetering 
  2. Twee woningen achter elkaar met een hof 
      Kampen, tussen Jans Claessen en Ritte Willems, tot aan Groenestraat 
  3. Woonhuis met achterliggende huisjes 
      Kampen, Oudestraat, bij de Buitenkerk, strekkend tot aan de stadsmuur 
   
 comparanten Maelers, Grietien Wed. van Thijs Geertsen Moeder 
  Geertsen, Goesen Voogd  
  Maeler, Jan Voogd  
  Wijringen, Gerrit van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gerrit Hendricksen en 

Roeloffien Geerts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een stuk 
land dat verhuurd is en geschat op ƒ1000 c.g., twee woningen ook geschat 
op ƒ1000, verdere vaste goederen en een geldbedrag van ƒ2000 c.g.; zij 
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat 
een goede moeder behoort  te doen, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij 
geniet het vruchtgebruik en als onderpand stelt zij haar woonhuis, waarde 
ƒ7000 c.g.. Er is ook nog de erfenis van oom Willem ad ƒ9732 c.g., een huis 
in de Geerstraat, een stuk land op de Kamper wetering en diverse zilveren 
voorwerpen.  
NB. in de kantlijn: op 28-11-1664 is afgesproken, ten overstaan van 
burgemeester Willem Worst, Gerhardt Blanckevoort etc. en de voogden dat 
de weduwe, boven het vermelde, nog ƒ1000 c.g. moet uitkeren aan de 
kinderen.   

   
 bijzonderheden Details in de akte. 
   

 

De bladzijden 151 t/m 156v zijn blanco. 

397 RAK  94 FOLIO:      157 DATUM:     23-04-1658 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Henrick Volmachtgever  
  Henricks, Jochem Volmachtgever Echtg. Geesien Jansz 
  Jansen, Abraham Gevolmachtigde  
  Veruick, Henrick Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, kinderen van Jan Henrick Cotte uit Haarlem, niet in staat zijn 

eigen zaken te beheren, hebben een volmacht verstrekt aan hun broer en 
zwager Abraham Jansen en Henrick Veruick om diens zaken waar te nemen, 
in der minne of gerechtelijk en daarbij alle noodzakelijke regelingen te 
treffen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

398 RAK  94 FOLIO:     157v DATUM:     23-04-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Henrick Volmachtgever  
  Jansen, Abraham Volmachtgever  
  Henricks, Jochem Volmachtgever Nomine uxoris 
  Veruick, Henrick Gevolmachtigde Zwager Haarlem 
     
 samenvatting Comparanten, kinderen en zwager van Jan Henricks Cotte uit Haarlem, niet 

in staat zijn zaken te beheren, hebben een volmacht verstrekt aan hun 
zwager Henrick Veruick om, in der minne of gerechtelijk, al diens zaken in 
Haarlem waar te nemen en al het noodzakelijke te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

399 RAK  94 FOLIO:     158 DATUM:     12-05-1658 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egberts, Hermen  Comparant  
  Gerrijts, Hilligien Echtgenote  
  Willems, Rutger Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de voogd van zijn echtgenote alle goederen te 

hebben ontvangen die onder zijn berusting waren, waarvoor hij hem bedankt 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 



137 
 

400 RAK   94 FOLIO:      158v DATUM:     12-05-1658 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Geerstraat van der Aa 
   
 comparanten Egberts, Hermen Comparant  
  Gerrijts, Hilligien Comparant  
  Willems, Rutger Voogd  
  Croon, Court Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren, ten gevolge van Apostille dd 08-05-1658, te hebben 

over gedragen aan de voogden over Abraham Gerrijtsen Duirster een bedrag 
van ƒ250 g.g. dat zij nog tegoed hadden, afkomstig van het huis, dat eerst 
aan Peter Janssen en daarna aan Abraham Janssen is verkocht en verder af 
te zien van al hun rechten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

401 RAK  94 FOLIO:     158v DATUM:     15-05-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirx, Henrickien Volmachtgeefster Wed. J. J. Ticheler 
  Breda, R. van  Momber Secretaris 
  Veen, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Johan Veen om haar zaken waar te 

nemen, vooral die tegen de weduwe van Wijndelt Arents en daarbij, zowel 
binnen als buiten rechten, het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

402 RAK  94 FOLIO:     159 DATUM:     17-05-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vriese, Heijmen Willems Volmachtgever Ontvanger Vollenhove 
  Engberts, Grietien Echtgenote  
  Croen, Jaecques Volmachtgever  
  Sluijtters, Jannigien Echtgenote  
  Haeninck, Reijner Volmachtgever  
  Sluiters, Geesien Echtgenote  
  Ligger, Jan Gevolmachtigde  
  Arentsen, Steven Gevolmachtigde Essayeur 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Jan Ligger en Steven Arentsen 

om, in der minne of gerechtelijk, een bedrag van ƒ3000 c.g. met de verlopen 
rente te innen van Reijnerus Gravius en daarbij alle noodzakelijke 
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maatregelen te treffen, met macht van substitutie.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

403 RAK  94 FOLIO:     159 DATUM:      27-05-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cuerbeeck, Henrick van der Volmachtgever Kapitein-luitenant 

1
) 

  Borneman, Bernardt Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Bernardt Borneman om, in der minne 

of gerechtelijk, zijn uitstaande schulden, pachten en renten te innen in de 
stad of daarbuiten, zijn schulden te betalen en verder al het noodzakelijke te 
doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) Compagnie van wijlen de kapitein Gerrit van Haften, in garnizoen te Orsoy. 

   
 

 

404 RAK  94 FOLIO:     159v DATUM:      10-06-1658 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Florisen, Henrick Comparant Wdn. Lutte Claesz 
  Florisen, Drees Voogd  
  Urbaens, Johannes Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de voogden over zijn overleden zoon Claes 

Henrick, de goederen en erfenis te hebben ontvangen die zij onder hun 
berusting hadden, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

405 RAK  94 FOLIO:     160 DATUM:     22-06-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claesen, Henrickien Wed. Gerrit R. van den Hoff Moeder 
  Hoff, Arent Gerrits vd Voogd  
  Sallick, Roeloff Jansz van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Mechteltien Gerrits als 

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

 

 

406 RAK  94 FOLIO:      160v DATUM:     24-06-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Henrick Wdn. van Duijf Berents Moeder 
  Berensz, Cornelis Voogd  
  Jansz, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarig kind Janneken Henricks als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot en belooft haar 
lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat van een goed vader 
wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

407 RAK  94 FOLIO:     161 DATUM:    03-07-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Geijsen, Helena Volmachtgeefster  
  Hoochstraeten, Henr. van Momber Secretaris 
  Helraedt, Thomas Gevolmachtigde Echtgenoot 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar om, in der minne of 

gerechtelijk, de erfenis haar van haar oom Arnoldt van der Eijnde, med.dr.,  
toekomend, op te eisen in het ambt Henisberch, een inventaris en een lijst 
van erfgenamen te vragen, deze te betwisten of te accepteren en verder al 
het noodzakelijke te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

408 RAK  94 FOLIO:     161v DATUM:     13-07-1658 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Woltersen, Hendrick Comparant Eerzaam 
  Arentsen, Steven Voogd Essayeur rijksmunt 
  Sweertsen, Dirrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de voogden over de kinderen van Henrick Benier, 

Claes en Arent, de goederen te hebben ontvangen die Eva Bigge, weduwe 
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van Ariaen van Holte, in vruchtgebruik had en waarmee haar schulden 
moeten worden betaald, waartoe comparant zijn goedkeuring geeft.  
Beide partijen beloven geen aanspraken te maken op de betreffende 
goederen, met wederzijdse belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

409 RAK  94 FOLIO:     162 DATUM:     27-07-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Hendrickien Wed. van Jacob Janssen Moeder 
  Evertsen, Hermen Voogd  
  Diender, Gerrit Jansz Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Aeltien Jacobs als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g., waarvan de helft reeds 
berust bij Hermen Evertsen en belooft haar lezen, schrijven en een handwerk 
te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik. 
NB. in de kantlijn: op 03-08-1667 bedankt Aeltien Jacobs, in gezelschap van 
haar echtgenoot Peter Juriens, haar voogden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

410 RAK  94 FOLIO:     162v  DATUM:     10-08-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf genaamd de Brinck 
  Kampereiland 
   
 comparanten Bebber, Hermen Wijnants Volmachtgever  
  Baeck, Herman de Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Herman de Baeck om zijn zaken waar 

te nemen, in het bijzonder om comparantes aandeel te verkopen in een erf 
en daarbij al het noodzakelijke te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

411 RAK  94 FOLIO:     163 DATUM:     25-08-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten  Vreese, Henrick Dircksz Volmachtgever Curator - Mastenbroek 
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  Gerritsz, Wijcher Volmachtgever Idem 
  Weerden, Henrick Wil. van de Gevolmachtigde Mede-curator 
     
 samenvatting Comparanten, mede-curatoren over de boedel van Jacob Engberts, hebben 

een volmacht verstrekt aan hun mede-curator Henrick Willemsz van de 
Weerden om, in der minne of gerechtelijk, de werkzaamheden voor de 
boedel waar te nemen, de uitstaande schulden te innen en verdere taken te 
vervullen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

412 RAK  94 FOLIO:    163v  DATUM:     14-09-1658 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritsz, Hermen Comparant Oom 
  Barge, Hermen Wernersz Comparant Oom 
  Slenger, Peter Jansz Voogd  
  Lucasz, Cornelis Voogd  
  Hermsz, Toenis Borg  
     
 samenvatting Comparanten, ooms van Jan Coertsz, van wie men in vijftien jaar niets heeft 

vernomen en van wie men aanneemt overleden te zijn, verklaren van de 
voogd over Jan Coertsz te hebben ontvangen een bedrag van ƒ100 g.g. dat 
hij onder zijn berusting had, waarvoor zij hem bedanken met belofte van 
vrijwaring. Mocht de persoon in kwestie toch nog in leven zijn, dan stellen  
comparanten hun goederen als onderpand, waarvoor ook een borg wordt 
aangesteld. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

413 RAK  94 FOLIO:    164 DATUM:    29-09-1658 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reijnersz, Hermen Comparant  
  Henricksen, Michijel Voogd  
  Gerritsz, Roeloff Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de voogden over zijn overleden dochter Geesien 

Hermsz al haar goederen en erfenissen te hebben ontvangen, waarvoor hij 
hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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414 RAK  94 FOLIO:     164v DATUM:      11-10-1658 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsen, Hermen Comparant  
  Willemsen, Jan Comparant  
  Claessen, Gerbrandt Voogd  
  Thijmensen, Lauwerents Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden al het geld te hebben ontvangen 

van hun vaders erfdeel, waarvoor zij hen bedanken met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

415 RAK  94 FOLIO:     164v DATUM:     18-10-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Warner, Henrick Gijsbertsz van Volmachtgever  
  Baeck, dr Hermannus de Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan dr Hermannus de Baeck om, in der 

minne of gerechtelijk, zijn zaken hier waar te nemen zoals hij dat zelf ook 
gedaan zou hebben, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

416 RAK  94 FOLIO:      165 DATUM:     ongedateerd 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijvisch, Hendrickien Volmachtgeefster Wed. H. te Waeters 
  Hoogstraeten, H. van Momber Secretaris 
  Aeltsen, Gerrit  Gevolmachtigde Elburg 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Gerrit Aeltsen om, zowel binnen als 

buiten rechten, haar zaken waar te nemen in Elburg, uitstaande schulden te 
innen, renten en pachten te ontvangen enz. en verder alle noodzakelijke 
maatregelen te treffen, zoals comparante zelf ook gedaan zou hebben, indien 
aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
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417 RAK  94 FOLIO:     165v DATUM:     26-10-1658 

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arents, Hebeltien Comparante Wed. Lambert H. Prins 
  Lamberts, Frerick Zoon  
     
 samenvatting Comparante is met haar zoon Frerick overeengekomen dat zij hem als 

vaders erfdeel zal uitkeren een bedrag van ƒ900 c.g. als hij uit huis gaat en 
de helft van de fuiken, waarmee de zoon tevreden is en haar bedankt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

418 RAK  94 FOLIO:     165v DATUM:     01-11-1658 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Henrick Schuldenaar Echtpaar 
  Lourentsz, Henrickien Schuldenares  
  Bruinsz, Tijmen Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren, wegens de erfenis van hun moeder Cunnichien 

Henricks die zij van de voogd hebben ontvangen, schuldig te zijn aan hun 
kinderen Jan, Peterken en Laurents Henricks elk een bedrag van honderd 
daalders, waarvoor zij hun roerende en onroerende goederen als onderpand 
stellen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

419 RAK  94 FOLIO:     166 DATUM:     02-12-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Cornelisz, Hermtken Wed. van Fransch Franschen Moeder 
  Franschen, Berent Voogd  
  Cornelisen, Gijsbert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Anneken, Geertruit, 

Aeltien, Frans, Cornelis en Beniamin Franschen als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd voor iedere zoon ƒ100 g.g. en iedere dochter ƒ100 c.g. en een 
bed met toebehoren, alles te versterven van het ene kind op het andere en 
belooft hen lezen en schrijven te laten leren, de zoons een handwerk en de 
dochters naaien en verder te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik en stelt als onderpand 
haar huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
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420 RAK  94 FOLIO:     167  DATUM:     11-01-1659 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hissinck, Henrick Borg  
  Verbraeck, Jacob Aanvrager  
  Wallardt, Peter Begunstigde  
     
 samenvatting Op verzoek van Jacob Verbraeck, stelt comparant zich borg voor Peter 

Wallardt als garantie voor diens naleving van de uitspraak van het Kamper 
gerecht, de reconventie en de kosten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

421 RAK  94 FOLIO:     167 DATUM:     25-01-1659 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bloem, Henrick Schuldenaar  
  Stint, Peter Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Peter Stint ƒ24-9-12 c.g. vanwege 

de borgtocht die deze hem, comparant, heeft geboden en nog ƒ6 c.g. voor de 
onkosten, samen dus ƒ30-9-12- c.g., die hij belooft te betalen met Pasen a.s. 
en waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

422 RAK  94 FOLIO:     167 DATUM:    27-01-1659 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Burgwal, bij de Broederbrug 
   
 comparanten Backer, Henrick Henricksz Schuldenaar  
  Claesen, Henrick Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Claesen een bedrag van 

ƒ100 g.g. wegens verlopen rente en aflossing over het jaar 1658 van de 
koopsom van zijn huis en belooft dit te verrenten tegen 5 procent en te 
betalen met Pasen 1659, waarvoor hij gerechtelijk verbindt de verbouwde 
woning en zijn andere goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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423 RAK  94 FOLIO:     167v DATUM:     28-01-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Spaen, Hermen Volmachtgever  
  Borneman, Bernhardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Bernhardt Borneman om, in der 

minne of gerechtelijk, voor het gerecht van Oldebroek te eisen van zijn 
voogden, Dirck Rotgersz en Gerrit Hermsz een behoorlijke inventaris van de 
boedel van zijn overleden ouders en beide grootmoeders en uitkering van de 
goederen en verder alle noodzakelijke maatregelen te treffen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

424 RAK  94 FOLIO:     168v DATUM:      09-03-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Oirbaens, Hester Comparante  
  Wessels, Conelis Voogd  
  Sleesien, Nicolaes van der Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden alle goederen van haar vader te 

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

 

 

425 RAK  94 FOLIO:     168v DATUM:    08-04-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cortelinck, Henrick Jansen  Comparant  
  Cortelinck, Jan Henricks Vader  
  Schuppingen, Henrick van  -  sr Voogd  
  Nijenburch, Jan van der Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn vader de goederen en erfenis van zijn moeder 

te hebben ontvangen en bedankt hem en de voogden voor hun werk, met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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426 RAK  94 FOLIO:     169 DATUM:     10-05-1659 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, bij de Blauwebrug 
   
 comparanten Henricksz, Henrick Schuldenaar Echtpaar 
  Albertsz, Aeltien Schuldenares  
  Steenbergen, Jacob Rolofsz Schuldeiser Ontvanger verponding

1
) 

     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jacob Rolofsz Steenbergen een 

bedrag van ƒ160 c.g. wegens verlopen landpacht, waarvoor hij als 
onderpand stelt zijn verbouwde huis en zijn roerende / onroerende 
goederen. 

   
 bijzonderheden 

1
) in Mastenbroek en beheerder van de goederen van de Bovenkerk 

   
 

 

427 RAK  94 FOLIO:     169v DATUM:     06-06-1659 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, tussen Rijck Jansen en de erven C. ter Barchorst 
   
 comparanten Bisschop, Hendrick Engbertsen Schuldenaar Eerzaam 
  Sweertsen, Dirrick Schuldeiser Voogd 
  Bisschop, Steven Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over zijn minderjarige 

kinderen een bedrag van ƒ500 g.g., afkomstig van zijn grootmoeder 
Jannigien Peters, weduwe Engbert Bisschop, waarvan hij, de vader, alleen 
het vruchtgebruik heeft en waarvoor hij als onderpand stelt zijn huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

428 RAK  94 FOLIO:     169v DATUM:     14-06-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Fasen, Henrick van Volmachtgever  
  Borneman, Bernhardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Bernhardt Borneman om, in der 

minne of gerechtelijk, van de weduwe van Lubbert Jansz van Pinxsteren te 
eisen een behoorlijke inventaris van diens nagelaten goederen en de 
goederen die hem, comparant, toekomen; verder geïnformeerd te worden 
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over de zaken die afgehandeld moeten worden, met macht van substitutie.   
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

429 RAK  94 FOLIO:     170 DATUM:      21-06-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritsz, Helmich Comparant  
  Schuppingen, Henrick van  -  jr Voogd  
  Steenmotte, Hermen Willemsz Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogd de goederen van zijn grootouders, 

Hermen Willemsen en Geesien Willems en van zijn moeder te hebben 
ontvangen, waarvoor hij de voogden bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

430 RAK  94 FOLIO:     170v DATUM:      21-06-1659 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, tussen huis het Scheepien en de Marktsteeg 
   
 comparanten Hansen, Henrick Schuldenaar  
  Vreese, burgemeester Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan burgemeester Vreese een jaarlijkse 

rente, met Pasen te betalen, van ƒ7 en ½ c.g. afkomstig van een kapitaal van 
ƒ150 c.g., waarvoor zijn huis als onderpand dient, strekkend van de straat 
tot aan rentmeester Reiner Hendriksz Santwijcks erf. 
NB. in de kantlijn: op 08-10-1659 meldt schuldeiser van bovenstaande te zijn 
voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

431 RAK  94 FOLIO:     171 DATUM:     24-06-1659 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Durssen, Henrick van Schuldenaar  
  Jansz, Dirck Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dirck Jansz een bedrag van ƒ65 c.g. 

dat hij belooft te betalen in gedeelten van ƒ10 c.g. met Pasen a.s. en de 
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daaropvolgende jaren, waarvoor zijn persoon en goederen als onderpand 
dienen. 
NB. in de kantlijn: op 24-08-1659 meldt schuldenaar het bedrag van ƒ10 c.g. 
aan Dirck Jansz Vlius uit Amsterdam te betalen met Michael, als bij 
verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

432 RAK  94 FOLIO:    171v DATUM:     15-07-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Florisz, Hendrick Comparant  
  Jurriensen, Dirrick Comparant Echtg. van Greete Claes 
  Bartoltsen, Reijner Comparant Echtg. Jannigien Claes 
  Backer, Goesen Gerrits Voogd  
  Jurriensen, Berendt Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden al het geld te hebben ontvangen  

dat hun moeder, Jannigien Thijmens,  als vaders erfdeel had gereserveerd 
op het huis van Arendt Willemsen Backer, waarvoor zij hen bedanken met 
belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

433 RAK   94 FOLIO:      171v DATUM:     19-07-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Penninck, jkr Herman Volmachtgever  
  Vaegt, jkr Gerhardt Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan jkr Gerhardt Vaegt toe Steenhuijsen 

om, in der minne of gerechtelijk, van Jan Egberts van Wije betaling te 
ontvangen van hetgeen deze aan comparant schuldig is en verder alle 
noodzakelijke maatregelen te treffen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

434 RAK  94 FOLIO:     172 DATUM:      16-08-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijchmans, Hendrickien Comparante  
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  Wijchmans, Wijchmoet Comparante  
  Hoochstraeten, Hendrick van Momber Secretaris 
  Wijgersen, Albart Voogd  
  Jans, Luijchien Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden de goederen van hun ouders te 

hebben ontvangen, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

435 RAK  94 FOLIO:     172 DATUM:     01-09-1659 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jansen, Hartgert Schuldenaar  
  Laurents, Geert Schuldeiser Echtpaar 
  Jurriaensz, Marrichie Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Geert Laurents en diens echtgenote 

een bedrag van ƒ200 c.g., dat hij belooft te betalen als zijn vrouw uit de 
kraam is en waarvoor zijn land in het schoutambt Vollenhove onderpand is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

436 RAK  94 FOLIO:     172v DATUM:     06-09-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stuirman, Henrick Crachtsz Volmachtgever Burgemeester 
  Santen, Daniel van Volmachtgever Idem 
  Baeck, Herman de Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten, als voogden over de kinderen van Peter Henricksen van 

Wijringen verstrekken een volmacht aan Herman de Baeck om, in der minne 
of gerechtelijk, al hun zaken waar te nemen in Kampen en Overijssel 
betreffende hun pupillen en daarbij al het noodzakelijke te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

437 RAK  94 FOLIO:     173 DATUM:     09-11-1659 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Crijntsen, Hendrick  Wdn. van Jannigien Drees Vader 
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  Rijcksen, Lubbert Voogd  
  Janssen, Wessel Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Crijn, Andries, 

Annigien, Geertien en Hendrickien Crijns als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd ieder ƒ1 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 
   

 

 

438 RAK  94 FOLIO:     173 DATUM:     15-11-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricksen, Hendrick Comparant  
  Wende, Jan Dirricksen van der Voogd Eerzaam 
  Albartsen, Engbert Voogd  
     
 samenvatting Comparant belooft in de tijd van twee maanden, ten laatste met 

Vastenavond, aan de voogden over zijn dochter de rente over twee jaar ad 
ƒ45 c.g. te betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

439 RAK  94 FOLIO:     173 DATUM:     19-11-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lieuwendall, jkr Hendrick van Comparant  
  Lambertsen, Thoenijs Schuldeiser  
     
 samenvatting Namens zijn vader, jkr Jan van Lieuwendall, verklaart comparant in mei 1660 

te betalen aan Thoenijs Lambertsen een bedrag van ƒ200 c.g. hoofdsom en 
ƒ200 c.g. verlopen rente, als bij verwonnen panden; mocht hij de rente niet 
helemaal kunnen betalen, dan blijft schuldeiser zijn claim op hem behouden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

440 RAK  94 FOLIO:     173v DATUM:     03-01-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Een stuk weiland 
  Didam 
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 comparanten Morren, Henrica Volmachtgeefster Wed. Twickeloe 
  Utterwijck, jkr Jacob van Volmachtgever En broers/zusters 
  Berentsz, Jan Gevolmachtigde Doesburg 
     
 samenvatting Comparante, voor 1/3

e
 deel van haarzelf en 1/3

e
 deel van jkr Egbert Morren 

en comparant, voor zijn deel, geven een volmacht aan Jan Berentsz om van 
Harmen Berend van Voorst tot Schadelwijck te ontvangen een bedrag van 
ƒ650 c.g., wegens de verkoop van de helft van een stuk weiland in maart 
1659 en verder alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

441 RAK  94 FOLIO:    174 DATUM:     05-01-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Louijs, Henrick Volmachtgever  
  Bollinck, Gerhardt Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een  volmacht aan Gerhardt Bollinck om zijn zaken 

waar te nemen en daarbij al het noodzakelijke te doen, zoals hij zelf ook 
gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

442 RAK  94 FOLIO:     174v DATUM:     09-01-1660 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schuppingen, Henrick Henrixen v. Wdn. Lubbigien Meinerts Vader 
  Engbert, Jan Carsten van ‘t Voogd Eerzaam 
  Bollinck, Gerrijt Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Evert en Aeltien als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ2000 c.g., een bed met 
toebehoren, een uitzet en moeders lijfstoebehoren en belooft hen lezen en 
schrijven te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

443 RAK  94 FOLIO:    175 DATUM:    08-02-1660 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Henrixen, Henrick Voogd  
  Petersen, Jacob Voogd  
  Peters, Willemtien Moeder  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over Jan, Peter, Henrick en Jacob Petersz, verklaren 

van de moeder een bedrag van ƒ100 c.g. te hebben ontvangen als vaders 
erfdeel voor de pupillen, te versterven van het ene kind  op het andere, 
waarvoor zij de moeder bedanken.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

444 RAK  94 FOLIO:     175 DATUM:      18-02-1660 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrijts, Hillechien Wed. van Jan J. v.d. Bosch Moeder 
  Gerrijtsen, Dirck Voogd  
  Petersen, Cornelis Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Toentien Jans als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ13 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. Het kindsdeel zal 
worden uitbetaald na overlijden van de moeder, aangevuld tot ƒ32 zoals 
Leentien Jans ook van haar moeder heeft gekregen; mochten er te weinig 
middelen zijn, dan zal Leentien Jans het teveel betaalde aan haar zus moeten 
uitkeren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

445 RAK  94 FOLIO:      175v DATUM:     22-02-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Een stuk land 
  Stesselen 
   
 comparanten Jacobs, Heiltien Volmachtgeefster  
  Breda, R. van Momber Secretaris 
  Meeussen, Jan Gevolmachtigde Echtgenoot 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om de uitstaande 

gelden te vorderen in het land van Gulik en om een stuk land te verkopen in 
het graafschap van der Deck bij Stesselen en daarbij alles te doen  wat 
noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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446 RAK  94 FOLIO:     176 DATUM:     23-02-1660 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsen, Henrick Wdn. van … Vader 
  Gerrijtsen, Lambert  Voogd  
  Berents, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Trientien Henrix en 

Merrigien Gerrijts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag 
van ƒ24 c.g., waarvan hij het vruchtgebruik heeft en belooft hen lezen, 
schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed 
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

447 RAK  94 FOLIO:     176v DATUM:      29-02-1660 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersen, Hendrick Comparant  
  Thoenisse, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogd alle goederen van zijn ouders en 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

448 RAK  94 FOLIO:     176v DATUM:     19-11-1660 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lieuwendall, jkr Henrick van Comparant  
  Lambertsen, Thoenis Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant, optredend voor zijn vader jkr Jan van Lieuwendall, heeft beloofd 

in mei 1660 aan Thoenis Lambertsen ƒ200 c.g. en de verlopen rente ad ƒ200 
c.g. te betalen, als bij verwonnen panden, maar bij niet betalen blijft 
schuldeiser zijn claim behouden.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

449 RAK  94 FOLIO:     176v DATUM:     17-03-1660 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vilsteren, Henrick van Volmachtgever  
  Bornheman, Bernhardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Bernhardt Bornheman om zijn zaken 

hier in de provincie waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en te 
doen wat comparant, indien aanwezig, zelf ook gedaan zou hebben.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

450 RAK  94 FOLIO:     177 DATUM:     14-04-1660  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Broeckhuijsius, ds Henricus Volmachtgever  
  Rijxen, Jacob Gevolmachtigde Eerzaam 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jacob Rijxen om zijn zaken  waar te 

nemen, in der minne of gerechtelijk en te doen wat comparant zelf gedaan 
zou hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

451 RAK  94 FOLIO:     177 DATUM:     14-04-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Groen, Hillitien Gerrits van Volmachtgeefster Wed. J. Jansen 

1
) 

  Hoochstraeten, Hendrick van Momber Secretaris 
  Hoolboom, Roeloff Gevolmachtigde IUDr 
  Sweege, Copius ten Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Roeloff Hoolboom en Copius ten 

Sweege om al haar zaken waar te nemen in de stad en in Overijssel en b.v. 
haar uitstaande schulden te innen, renten te ontvangen etc. en alles te doen 
wat noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) wijnverlader te Amsterdam 

   

 

 

452 RAK  94 FOLIO:     177v DATUM:      17-04-1660 

 onderwerp Verklaring 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lauwerens, Hendrickien Comparante  
  Hoochstraeten, Henr. van Momber Secretaris 
  Bruijntsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogd alle goederen van haar stiefvader 

Jonge Jan te hebben ontvangen, waarvoor zij hem bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

453 RAK  94 FOLIO:     178 DATUM:     30-05-1660 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, bij de Broederkerk, hoekhuis Burgwal - Broederstraat 
   
 comparanten Backer, Henrick Henricksen Schuldenaar  
  Jansz, Saris Schuldeiser Kerkmeester Bovenkerk 
  Hardenberch, Arnoldus Schuldeiser Idem 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de kerkmeesters van de Bovenkerk 

een bedrag van ƒ160 c.g., waarvoor hij de verbeteringen aan zijn huis als 
onderpand stelt en belooft de schuld over een jaar af te lossen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

454 RAK  94 FOLIO:    178 DATUM:      05-09-1660 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsen, Hendrick Comparant  
  Petersen, Zacharias Voogd  
  Hendricksen, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de goederen van zijn ouders te 

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

 

 

455 RAK  94 FOLIO:     178v  DATUM:      18-09-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Jacobs, Hester Volmachtgeefster Wed. Jan Henrix 
  Breda, R. van Momber Seccretaris 
  Borneman, Bernhardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Bernhardt Borneman om haar zaken 

tegen Bartelt van Wilssem waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten 
en daarbij alles te doen wat comparante, indien aanwezig, ook gedaan zou 
hebben.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

456 RAK  94 FOLIO:     178v DATUM:     14-11-1660 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wernertsen, Hendrick Comparant  
  Hermsen, Berent Comparant Echtg. Aeltien Werner 
  Hermsen, Vrijdagh Voogd  
  Janssen, Evert Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden de erfenis en alle goederen te 

hebben ontvangen die hun moeder als vaders erfdeel had gereserveerd, 
waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

457 RAK  94 FOLIO:    179 DATUM:     15-11-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoolboom, Rodolph Volmachtgever IUDr 
  Willemerdonck, David Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Mede namens zijn echtgenote, geeft comparant een volmacht aan David 

Willemerdonck om de bewijzing bij te wonen en uit te voeren van Antonij 
Parent aan zijn kinderen bij Judith Adriaens en daarbij al het noodzakelijke 
te doen in het voordeel van de kinderen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

458 RAK  94 FOLIO:     179 DATUM:     03-12-1660 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   



157 
 

 comparanten Eeckholt, Hilligien Lamberts Schuldenares  
  Barentsen, Barent Schuldeiser Echtgenoot 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan haar echtgenoot een bedrag van 

ƒ810 c.g. tegen 5 procent, dat, bij haar vooroverlijden, uit haar gerede 
goederen zal worden terugbetaald; indien de echtgenoot het eerst overlijdt, 
zullen zijn erfgenamen geen aanspraak kunnen maken op dit bedrag.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

459 RAK  94 FOLIO:     179v DATUM:    18-12-1660 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ariaenssen, Hubrecht Comparant  
  Linthout, Gretien Jacobs van der Echtgenote Niet aanwezig 
  Maten, Jacobus van der Executeur  
     
 samenvatting Namens zijn echtgenote, verklaart comparant van een der executeurs het 

bedrag van ƒ100 c.g.en de wollen kleren te hebben ontvangen, afkomstig 
van het legaat van Jennetien Wessels uit haar testament gepasseerd voor 
Schepenen van Hasselt; de linnen kleren, waarover een geschil is ontstaan, 
worden geinventariseerd. Comparant bedankt, met belofte van vrijwaring, 
onafhankelijk van de kwestie over het linnen en meldt de uitspraak hierover 
te accepteren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

460 RAK  94 FOLIO:    180 DATUM:    19-12-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Adriaensen, Huibert Volmachtgever  
  Veene, Jan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Jan Veene om  
   
 bijzonderheden Akte is niet af 
   

 

 

461 RAK  94 FOLIO:      180v DATUM:      16-01-1661 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bouwers, Henrickien Comparante  
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  Henrixen, Jan Echtgenoot  
  Kierssen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogd alle goederen te hebben ontvangen 

die hij onder zijn berusting had, waarvoor zij hem bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

462 RAK  94 FOLIO:     180v DATUM:     14-02-1661 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Olgersz, Hermen Schuldenaar  
  Jacobs, Pieter Schuldeiser  
  [Claesz, Jacob] Doorgehaald  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Pieter Jacobsz een bedrag van ƒ89 

c.g., dat hij met Pinksteren hoopt te betalen.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

463 RAK  94 FOLIO:     181 DATUM:     25-03-1661  

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsen, Henrick Comparant  
  Eeckholt, Peter Janssen Voogd  
  Hendricksen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de goederen van zijn ouders te 

hebben ontvangen en die van zijn overleden zuster Geertruit, waarvoor hij 
hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

464 RAK  94 FOLIO:     181 DATUM:     06-05-1661  

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Hendrick Wdn. van Jannigien Albarts Vader 
  Petersz, Wolter Voogd  
  Backer, Roeloff Hend. Voogd  
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 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Albart Hendricksen als 
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. en belooft hem lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

465 RAK  94 FOLIO:     181v DATUM:     15-06-1661 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meiboom, Henrick Evertsen Comparant  
  Everts, Geertien Comparante  
  Hoff, Albert Momber Secretaris 
  Kock, Jan Jansz Comparant Echtg. niet aanwezig 
  Ridder, Lambert Jurrisz Voogd  
  Engbert, Jan Carsten van ‘t Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden de erfenis van Abraham Evertsz 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

466 RAK   94 FOLIO:    181v DATUM:     18-07-1661 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goertsen, Reijner Schuldenaar  
  Oelen, vrouw van Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe vrouw van Oelen een 

bedrag van ƒ162 c.g., dat hij belooft te betalen in de tijd van drie weken, 
anders moet zij de vordering op de buurschappen van Ulzen aan hem 
overdragen. Van de minderjarige kinderen van Dirrick Conradus heeft zij 
slechts ƒ100 c.g. ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

467 RAK  94 FOLIO:    182 DATUM:     20-07-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Linnenhof, Henrick Dirxen Gevolmachtigde  
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  Leenderts, Catharina Volmachtgeefster  
  Leenderts, Judith Volmachtgeefster  
  Ram, Sijmon Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgeefsters, verstrekt comparant op zijn beurt een 

volmacht aan Sijmon Ram om namens hen te innen alle uitstaande schulden, 
zowel binnen als buiten rechten, in de stad Steenwijk en omgeving en alle 
noodzakelijke maatregelen te treffen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

468 RAK  94 FOLIO:     182 DATUM:      10-08-1661 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Banck, Hermen Borg  
  Jansz, Jacob Begunstigde Schipper uit Steenwijk 
     
 samenvatting Op verzoek van de stad, heeft comparant zich borg gesteld voor Jacob 

Jansz voor alle aanspraken die de stad op hem heeft wegens diens  
wangedrag en de scheldwoorden die hij gisteren tegen Cornelis Coenderts 
heeft gebruikt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

469 RAK  94 FOLIO:     182v DATUM:     10-10-1661 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersen, Henrick Comparant  
  Janssen, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogd alle goederen te hebben ontvangen die 

deze onder zijn berusting had, waarvoor hij hem bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

470 RAK  94 FOLIO:     182v DATUM:     18-11-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claessen, Hessel Volmachtgever  
  Nijhoff, dr Wolterus Gevolmachtigde  
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 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Wolterus Nijhoff om zijn zaken hier 

en elders waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en alle 
noodzakelijke handelingen te verrichten.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

471 RAK  94 FOLIO:     183 DATUM:     02-12-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Spaniart, Hanna Henrix Volmachtgeefster  
  Jansz, Ernst Echtgenoot  
  Spaniart, Jacob Henrix Volmachtgever  
  Spaniart, Claes Henrix Gevolmachtigde Broer 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun broer Claes om in 

Amsterdam namens alle erven de nalatenschap te aanvaarden van hun vader 
Henrick Willemsz Spaniart, de zaken te regelen en al het noodzakelijke te 
doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

472 RAK  94 FOLIO:     183v DATUM:      14-01-1662 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Olgersz, Herman Volmachtgever  
  Milders, David van Gevolmachtigde Koopman te Amsterdam 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan David van Milders om van Lijsbeth 

Jansz het geld te innen van zijn aandeel in de verkoop van een huis en 
daarbij de noodzakelijke maatregelen te treffen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

473 RAK  94 FOLIO:     184 DATUM:     26-02-1662 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pietersz, Henrick Comparant  
  Pilgrum, Evert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogd de goederen van zijn ouders te hebben 
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ontvangen, waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

474 RAK  94 FOLIO:   184 DATUM:     26-02-1662 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jordaen, Lucas Comparant  
  Veen, Lummigien Echtgenote  
  Hoochstraeten, Henrick van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de voogd van zijn vrouw de goederen te hebben 

ontvangen die deze onder zijn berusting had, waarvoor hij hem bedankt met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden geen 
   

 

 

475 RAK  94 FOLIO:    184v DATUM:    28-02-1662 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Huigo, Henrick Wdn. van Henrickien Jansz Vader 
  Worst, Willem J. Voogd Brgm. 
  Ridder, Lambert Jurriaensz Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hugo, Arentien en Jan 

Henrixen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van 
ƒ8000 c.g., een bed met toebehoren en hun moeders kleren; hij belooft hen 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed 
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

476 RAK  94 FOLIO:    184v DATUM:     11-03-1662 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ras, Henrick  Volmachtgever Koopman Alkmaar 
  Langenburch, Goswinum v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Goswinum van Langenburch om het 

geld te innen dat onder Hermen Willemsz Vriese berust en door Geertruijdt 
Ras aan hem overgedragen is, in der minne of gerechtelijk en al het 
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noodzakelijke te doen, met macht van substitutie; verder het nog niet 
betaalde geld voor geleverde zeep te ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

477 RAK  94 FOLIO:     185 DATUM:     11-03-1662 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goosensz, Henrick Wdn. van Trientien Roeloffs Vader 
  Brandenburch, Bertolt Voogd  
  Goosensz, Egbert Voogd  
  Gerrijtsen, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Rijgien Hendricks als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g., 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 betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

478 RAK  94 FOLIO:     185v DATUM:    20- 03-1662 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goesens, Hendrickien Comparante  
  Goesens, Gerbrechts Comparante   
  Claessen, Dirrick Voogd  
  Sloemer, Geert Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden de goederen te hebben ontvangen 

die hun moeder Merrigien Jans had gereserveerd als vaders erfdeel, 
waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

479 RAK  94 FOLIO:     185v DATUM:     04-04-1662 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Toenissen, Henrick Volmachtgever  
  Arents, Dirck Gevolmachtigde Zwager 
     



164 
 

 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan zijn zwager Dirck Arents om 
van Cornelis Witvelt een bedrag van ƒ77-10 te vorderen, waarvan deze een 
bekentenis heeft gepasseerd en verder al het noodzakelijke te doen, met 
macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

480 RAK  94 FOLIO:     186 DATUM:     25-03-1662 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pouwels, Hendrickien Schuldenares Wed. Cornelis Janssens 
  Calpersen, Thoenijs Voogd Over haar kinderen 
  Cornelissen, Pouwel Zoon   
  Haegenbeeck, Jan Jaspersen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jan Jaspersen Haegenbeeck een 

bedrag van ƒ200 c.g., dat zij ontvangen heeft van Margrita ten Voorden,  
weduwe Momme, volgens obligatie dd 04-07-1645 en dat  zij belooft te 
betalen op de vervaldag 04-07-1662. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

481 RAK  94 FOLIO:    186v DATUM:    24-04-1662 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sanders, Gerrit Janssen Volmachtgever  
  Hoolboom, Roeloff Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Roeloff Hoolboom om al zijn zaken 

waar te nemen en alle voorkomende problemen op te lossen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

482 RAK  94 FOLIO:     186v DATUM:     07-06-1662 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Leeuendal, jkr Henrick van Volmachtgever  
  Vos, Anthonij Gevolmachtigde Procurator Zwolle 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Anthonij Vos om hem te 

vertegenwoordigen in de zaken die de familie van Rijswijck tegen hem wil 
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aanspannen en verder zijn zaken af te handelen, zoals comparant zelf 
gedaan zou hebben, indien tegenwoordig en met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

483 RAK  94 FOLIO:     187 DATUM:     28-10-1662  

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrijts, Haesien Comparante  
  Hoff, A. Momber  
  Hermsz, Court Voogd  
  Henricksz, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden haar vaders goederen te hebben 

ontvangen, waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

484 RAK  94 FOLIO:    187 DATUM:      23-12-1662 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Een stuk land 
   
 comparanten Jans, Hermtien Volmachtgeefster Wed. mr Hermen Janssen

1
) 

  Breda, R. van Momber Secretaris 
  Smit, Pouwel Dirx Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Pouwel Dirx Smit, die erfgenaam 

was van Geert Janssen uit Steenwijk, zoals haar echtgenoot, om honderd 
daalder te ontvangen, n.l. de kooppenningen van een stuk land van 
overledene, berustend onder Jan Cuiper en verder alles te doen wat 
noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden 

1
) koster van de Nicolaaskerk 

   

 

 

485 RAK  94 FOLIO:     187v DATUM:     19-01-1663 

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Janssen, Hermen Vader Blauwverver 
  Herms, Femmigien Dochter Echtpaar 
  Janssen, Jacob Echtgenoot  
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 samenvatting Comparanten zijn overeengekomen dat de dochter en haar echtgenoot 
eigenaar worden van zijn huis, mits zij ook de schulden ervan accepteren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

486 RAK  94 FOLIO:     188 DATUM:     03-02-1663 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meijer, Henrick Comparant  
  Jansz, Louwe Voogd Burgemeester 
  Engbert, Jan C. van ‘t Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de goederen van zijn ouders te 

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

 

 

487 RAK  94 FOLIO:     188 DATUM:     09-02-1663 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijntges, Henrick Volmachtgever Koopman in laken 
  Oostenbroeck, doctor Gevolmachtigde Steenwijk 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan dr Oostenbroeck om zijn zaken waar 

te nemen, zowel binnen als buiten rechten, en al het noodzakelijke te doen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

488 RAK  94 FOLIO:     188v DATUM:      00-02-1663 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Janssen, Hartger   
  Crans, burgemeester Aanvrager Ontvanger Salland 
  Schocker, Jacob Borg  
  Olgerts, Hermen Borg  
     
 samenvatting Op verzoek van de ontvanger van Salland, belooft comparant zijn 

achterstallige betaling van de landpacht te voldoen tegen mei a.s., waarvoor 
ook de borgen hun huis en goederen als onderpand hebben gesteld.  

   
 bijzonderheden Geen 
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489 RAK  94 FOLIO:     188v DATUM:    23-02-1663 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Clement, Hendrick Adriaensz Comparant  
  Bentheim, mr Hendrick van Voogd Organist 
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogd de goederen te hebben ontvangen die 

zijn grootmoeder Aeltien Gerrits hem had vermaakt in haar testament, 
waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

490 RAK  94 FOLIO:     189 DATUM:     13-05-1663 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Wieringen, Henrick van Borg  
  Stuirman, mr Henrick Begunstigde Echtpaar 
  Warnerts, Anna Echtgenote  
  Tijdeman, Pieter Voogd  
  Somerhuijs, Egbert Voogd  
     
 samenvatting Comparant stelt zich borg voor mr Henrick Stuirman, die mede optreedt voor 

zijn vrouw en de voogden over de kinderen uit haar 1
e
 huwelijk, in de kwestie 

van de aankoop van een huis, voor de evictie en aanspraken die door de 
erven van Johannes Borneman gedaan zouden kunnen worden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

491 RAK  94 FOLIO:     189v DATUM:     27-05-1663 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claens, Hendrick Janssen Comparant  
  Stroop, Hend. Gerritsen Voogd  
  Hekijnck, Gerrit Janssen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden alle goederen te hebben ontvangen 

die hij van zijn tante Geesien Claens geërfd heeft, waarvoor hij hen bedankt 
met belofte van vrijwaring. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

492 RAK  94 FOLIO:     189v DATUM:     27-05-1663 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Twee kampen land met een elzen bosje 
  Heerde 
   
 comparanten Bitters, Hendrickien Gevolmachtigde  
  Bitters, Aeltien Gevolmachtigde  
  Hoochstraeten, Hendrick van Momber Secretaris 
  Engbertsen, Lambert Gevolmachtigde Echtgenoot 
  Jaspersen, Frerick Gevolmachtigde Echtgenoot 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun echtgenoten om aan de 

kopers twee kampen land in Heerde over te dragen en daarbij al het 
noodzakelijke te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

493 RAK  94 FOLIO:    190 DATUM:      18-06-1663 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Liewendal, jkr Hendrick van Schuldenaar  
  Veen, Peter Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Peter Veen een bedrag van ƒ175 

c.g. wegens rente over zeven jaar en ƒ197-7 c.g. wegens in die periode 
gehaalde medicamenten; hij belooft het eerste bedrag te betalen op Jacobi 
a.s. en het tweede bedrag tegen a.s. Martini van dit jaar, als bij verwonnen 
panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

494 RAK  94 FOLIO:     190 DATUM:     06-07-1663 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cuerbeecke, jkr Henrick van der Volmachtgever Kapitein 

1
 

  Borneman, Bernhardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Bernhardt Borneman om zijn zaken 

waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en daarbij al het 
noodzakelijke te doen. 
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 bijzonderheden 

1
) in dienst van de Staten Generaal der Ver. Nederlanden. 

   

 

 

495 RAK  94 FOLIO:     190v DATUM:     20-07-1663 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Hendrick Volmachtgever  
  Borneman, Bernhardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Bernhardt Borneman om zijn zaken 

hier en elders waar te nemen en vooral zijn voogden te bedanken voor hun 
werk met belofte van vrijwaring; hij krijgt macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

496 RAK  94 FOLIO:    190v DATUM:     01-08-1663 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Hermen Comparant  
  Henrickx, Geertien Echtgenote  
  Henrixs, Goosen Comparant  
  Jacobsz, Dirck (Schoon)vader  
  Hansz, Salomon Voogd  
  Claesz, Francke Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij van hun (schoon)vader en hun voogden de 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

497 RAK  94 FOLIO:     191 DATUM:     03-09-1663 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrijtsz, Hermen Volmachtgever  
  Borneman, Bernhardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Bernhardt Borneman  om zijn 

zaken waar te nemen, in het bijzonder de kwestie tegen Barbara toe Boecop, 
weduwe  Glaeuwe,  voor het scholtengerecht van deze stad en daarbij te 
handelen zoals comparant zelf ook gedaan zou hebben, met macht van 
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substitutie. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

498 RAK  94 FOLIO:     191 DATUM:     11-09-1663 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsz, Hendrick Schuldenaar  
  Jacobsz, Egbert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Egbert Jacobsz een bedrag van 

ƒ118-10 wegens achterstallige huishuur tot en met mei 1663 en ƒ200 c.g. 
wegens een lening om een bedrijf op te zetten en wol in te kopen, waarvoor 
hij niet alleen zijn persoon en goederen als onderpand stelt, maar ook alle 
duffels die hij zal produceren, minus het arbeidsloon van hem zelf en zijn 
medewerkers.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

499 RAK   94 FOLIO:       191v DATUM:      26-11-1663 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Karpersteeg, naast de Vergulde Karper 
   
 comparanten Wijchersz, Henrick Wdn. van Geertien Frericks Vader 
  Dirxs, Sijbrand Voogd Luitenant 
  Henrixs, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Wijcher en Frerick 

Henrix als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van 
ƒ241 c.g., waarvan de oudste, die letsel heeft aan zijn leden, ƒ141 zal krijgen 
en de andere ƒ140, te versterven van het ene kind op het andere, waarvoor 
zijn huis onderpand is en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te 
laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn.    
NB. in de kantlijn: op 25-06-1681 bedankt Wijcher Hendricks zijn voogden en 
op 16-05-1684 doet zijn broer hetzelfde. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

500 RAK  94 FOLIO:     192 DATUM:     20-01-1664  

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis  
  Kampen, Hofstraat, t.o. Saris Jansz vd Grunde 
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 comparanten Jansz, Hermen Wdn. van Aeltien Jansz Vader 
  Veen, Peter Voogd  
  Pastoor, Arent Berentsz Voogd  
  Jansz, Jurrien Borg  
  Slootemaecker, mr Wijer Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Trientien Hermensz als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 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. Hij heeft het 
vruchtgebruik en als borg voor het kindsdeel stelt hij twee personen aan, 
waarvan de laatste ook zijn huis als onderpand stelt.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

Bladzijde 192v is blanco 

501 RAK  94 FOLIO:      193 DATUM:     13-01-1662 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jordaen, Lucas Volmachtgever  
  Olgersz, Hermen Volmachtgever  
  Jansz, Lijsabeth Gevolmachtigde Amsterdam 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Lijsabeth Jansz om in 

Amsterdam de 80
e, 

40
e
 en 8

e
 penning voor te schieten en tevens de onkosten 

van het decreet, dit alles in mindering van de koopsom van het huis dat zij 
gekocht heeft, zoals in de koopcedule is vermeld en verder te handelen zoals 
comparanten ook gedaan zouden hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

502 RAK  94 FOLIO:     193 DATUM:     10-03-1662 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jordaen, Lucas Comparant  
  Veen, Lummichien Echtgenote  
  Hoochstraeten, Henrick van Voogd Secretaris 
  Hoochstraeten, Christina van Zuster  
  Hoochstraeten, Helena van Zuster  
  Hoochstraeten, Mechtelt van Zuster  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogd en diens zusters alles te hebben 

ontvangen, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
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503 RAK  94 FOLIO:      193v DATUM:      12-03-1662 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsz, Lambertien Volmachtgeefster  
  Jansz, Willem Echtgenoot Op zee 
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Wiltes, Agge Gevolmachtigde Schoenmaker Emden 
     
 samenvatting Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan Agge Wiltes om, in 

der minne of gerechtelijk, te ontvangen van Willem Koiter een bedrag van 
ƒ26 c.g., dat haar en haar man toekomt wegens de erfenis van haar 
schoonmoeder en verder te handelen in haar geest, met macht van 
substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

504 RAK  94 FOLIO:      193v DATUM:      02-05-1662 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Lucas Schuldenaar  
  Hoolboom, Rodolphus Schuldeiser IUDr  -  echtpaar 
  Adriaens, Maria Schuldeiseres  
  Bartolts, Webbegien Borg Wed. Arent Jansz 
  Hoff, A. Momber Secretaris 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Rodolphus Hoolboom en 

echtgenote een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als onderpand 
gelden zijn persoon en goederen en stelt hij een borg aan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

505 RAK  94 FOLIO:     193v DATUM:     20-05-1662 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijchers, Lubbigien Comparante  
  Jacobs, Leendert Echtgenoot  
  Schene, Aelt Janssen Voogd Eerzaam 
  Assies, Wijcher Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de goederen van haar ouders te 

hebben ontvangen en ook die van haar overleden broers Jacob Sander, 
Assies Wijchers en Hermen Wijchers, waarvoor zij hen bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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506 RAK  94 FOLIO:      194v DATUM:      29-08-1663 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Lubbe Wed. van Zeger Evertsen Moeder 
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Evertien Segers als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3-10 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 Namen van de voogden zijn niet vermeld. 
   

 

 

507 RAK  94 FOLIO:      194v DATUM:      24-09-1663 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Lubbert Wdn. van Greete Jacobs Vader 
  Jacobsz, Frans Voogd  
  Claesz, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Jacob Lubbertsz 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ2 en belooft hen goed 
op te voeden en te doen wat een goed vader verschuldigd is,waarmee de 
voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 19-05-1675 bedankt Jan Lubbertsen zijn voogd met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

508 RAK  94 FOLIO:       195 DATUM:      29-06-1663 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v .t. 
   
 comparanten Vresenburg, Henrick Comparant  
  Engbert, Jan Carsten van ‘t Voogd Eerzaam 
  Vreese, Jan Dirxen Voogd  
     
 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 Geen 
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509 RAK  94 FOLIO:     195 DATUM:     24-10-1663 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Doornspijck, Henrick Willems van Volmachtgever  
  Borneman, dr Bernhardt Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan dr Bernhardt Borneman om, zowel 

binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen en te doen wat 
comparant zelf ook gedaan zou hebben, indien aanwezig.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

510 RAK  94 FOLIO:     195v DATUM:     24-11-1663 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsen, Lucas Schuldenaar  
  Meulen, Johannes van der Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johannes van der Meulen wegens 

geleverde waren een bedrag van ƒ93-4-10, dat hij belooft te betalen met 
Pasen 1664, als bij verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

511 RAK  94 FOLIO:     195v DATUM:     28-11-1663 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Lijsebet Wed. van Peter Henrix Coster Moeder 
  Coster, Dirck Henrix Voogd  
  Valckenier, Jacob H. Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lijsebeth en Henrick 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g. samen 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. 
NB. in de kantlijn: op 17-05-1692 bedankt Lijsabeth Peters, in gezelschap van 
haar man Andries Janssen, haar voogden met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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512 RAK  94 FOLIO:     196 DATUM:     28-12-1663 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirckx, Luichien Wdn. van Dirrickien Andries Vader 
  Jansz, Jan Voogd  
  Goosensen, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geesien, Andries, 

Thuenis en Heiltien Luichies 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 
   
 

 

513 RAK  94 FOLIO:     196v DATUM:      21-02-1664 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vincke, Hermen Hendricksen Comparant Eerzaam 
  Hoochstraeten, Hendrick van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogd de goederen te hebben ontvangen van 

zijn ouders en van Ariaen Petersen Vincke, waarvoor hij hem bedankt met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

514 RAK  94 FOLIO:     196v DATUM:     07-03-1664 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lespiere, Hermannus de Volmachtgever Predikant Sneek 
  Lespiere, Johannes de Volmachtgever Predikant Britzwert 
  Borneman, Bernhardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten geven een volmacht aan Bernhardt Borneman om namens 

hen, erfgenamen van hun moeder Hester Sullins weduwe Lespiere en de 
andere erven de scheiding te eisen van de boedel en goederen te verkopen 
en alles te doen wat comparanten, indien aanwezig, zelf ook gedaan zouden 
hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
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515 RAK  94 FOLIO:     197 DATUM:     14-03-1664 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lansdouwe, Hermen van der Gevolmachtigde  
  Jansz, Wijcher Volmachtgever Echtpaar 
  Claes, Joucke Volmachtgeefster  
  Baeck, Hermen de Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant, gevolmachtigd door de grootouders van de kinderen van Michiel 

Gerbrants en ook van die van Frans Henrix, geeft op zijn beurt weer een 
volmacht aan Hermen de Baeck om alle voogdij zaken waar te nemen en al 
het noodzakelijke te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

516 RAK  94 FOLIO:     197 DATUM:     28-05-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Haus, Hadewich van Volmachtgeefster Wed. kapitein Dries 
  Breda, R. van Momber Secretaris 
  Olem, Johannes van Gevolmachtigde Predikant 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Johannes van Olem om in het 

sterfhuis van Geertruit Bercks weduwe Ruijtenburg, mede namens de 
andere erven, alle zaken te regelen, de boedel te verdelen, schulden te 
betalen enz. en alles te doen wat comparante zelf ook gedaan zou hebben, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 198 t/m 203v zijn blanco. 

517 RAK  94 FOLIO:      204 DATUM:      13-04-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en hof 
  Brunnepe 
   
 comparanten Laurentsz, Jan Wdn. van Dirckien Jans Vader 
  Laurentsz, Dirck Voogd  
  Arentsz, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Femme en 

Laurents Jansz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een 
bedrag van honderd rijksdaalders 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 intussen het vruchtgebruik en 
stelt als onderpand zijn huis; de kleren en lijfstoebehoren worden door de 
voogden verkocht t.b.v. de kinderen, alles te versterven van het ene kind op 
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het andere. 
NB. in de kantlijn: op 07-07-1679 heeft Femme Jansz, met echtgenoot 
Herman Lamberts, de voogden bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

518 RAK  94 FOLIO:     204v DATUM:      16-04-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Camen, Jan Henricks Wdn. van Geertien Egbertsz Vader 
  Durssen, Clamer van  Voogd  
  Gerritsen, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrickien en Lijsbeth 

Janssen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van 
ƒ600 c.g. , een bed met toebehoren en de opbrengst van de kleren en 
lijfstoebehoren, 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 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 20-05-1659 meldt de vader, in het bijzijn van de 
voogden, dat de kleren zijn verkocht voor ƒ190 c.g. en dat het zilver/goud, 
een sleutelriem, twee messen, twee zilveren kettingen en een gouden ring, 
voor de kinderen zullen worden bewaard. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

519 RAK  94 FOLIO:     205 DATUM:     19-04-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sloot, Joan Volmachtgever Raadslid 
  Cuerbeecke, jkr Albert van der Volmachtgever  
  Bonnekens, Frederick  Gevolmachtigde Advocaat 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van burgemeester Roloff van 

Ingen, verstrekken een volmacht aan Frederick Bonnekens om, in der minne 
of gerechtelijk, uitstaande schulden en pachten te vorderen in het 
schoutambt Vollenhove en al het noodzakelijke daarbij te doen, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

520 RAK  94 FOLIO:     206 DATUM:     23-04-1658  

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Sloot, Johan Volmachtgever Raadslid 
  Ingen, Jurrien van Gevolmachtigde Burgem. Harderwijk 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jurrien van Ingen, als mede-

erfgenaam van jkr Gijsbert van Ingen, om uitstaande schulden en pachten te 
innen in Amersfoort en de regio van wijlen de luitenant Peter van Ingen en 
daarbij alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

521 RAK  94 FOLIO:    206 DATUM:     08-05-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis 
  Brunnepe, St. Nicolaasdijk 
   
 comparanten Assen, Jan Wdn. van Truide Heijmens Vader 
  Reijners, Hermen Voogd  
  Heijmense, Aert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jutte, Geesien en 

Heijmen Janssen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk 50 
daalders en de opbrengst van moeders kleren en belooft hen lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het 
vruchtgebruik en stelt zijn woonhuis als onderpand. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

522 RAK  94 FOLIO:     206v DATUM:      08-05-1658 

 onderwerp Transport van goederen 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jacobsz, Jacob Comparant  
  Sijmens, mr Jan Begunstigde  
  Weteringe, Henrick Claesen vd Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart te hebben overgedragen aan mr Jan Sijmens en 

Henrick Claesen van de Weteringe zijn aandeel in de goederen die hij geërfd 
heeft van zijn nicht Jacobien Jacobs, weduwe van Jan Dircks, mattenmaker 
en af te zien van alle aanspraken.   

   
 bijzonderheden Geen 
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523 RAK  94 FOLIO:     207 DATUM:      08-05-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wolters, Jannigien Wed. van Gerrit Peters Moeder 
  Wolters, Gijsebert Voogd  
  Janssen, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jacob en Hendrickien  

Gerrits als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ25 c.g., de dochter na 
haar, comparantes, dood haar kleren 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 
   

 

 

524 RAK  94 FOLIO:      207 DATUM:      21-05-1658 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Een allodiaal goed 
  Doornspijk, kerspel Oosterwolde 
   
 comparanten Ovelionck, Jan Bernhardt Gevolmachtigde IUDr 
  Wilderinck, Jan Hendrick Volmachtgever  
  Voshaer, Geert Volmachtgever  
  Geverdinck, Teunis Volmachtgever  
  Bentheim, dr Everwijn van Begunstigde  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgevers, heeft comparant getransporteerd aan dr 

Everwijn van Bentheim zijn recht en hypotheek op een allodiaal goed in 
Doornspijk, dat als compensatie dient voor een borgtocht van dr van 
Bentheim, volgens akkoord gesloten met comparant. 

   
 bijzonderheden Details in de akte. 
   

 

 

525 RAK  94 FOLIO:     208 DATUM:      23-06-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Diverse stukken land 
  Elburg, in de vrijheid van .. 
   
 comparanten Jacobsz, Jacobien Wed. Samuel Schriverius 

1
) Moeder 

  Rijnvisch, Evert Voogd Burgemeester 
  Water, Lubbertus Voogd  
  Fuick, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lijsbeth, Samuel, 

Joannes en Samuel Johannes Schriverius als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd een deel van enige kampen land, de helft van uitstaande 
obligaties, o.a. ten laste van predikant Hilarius uit Elburg, Gerrit Wolters 
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Nijhorst, een huis enz.; zij belooft hen een goede opvoeding te geven, een  
passende uitzet, lezen en schrijven te laten leren, waarmee de voogden 
tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik. 
NB. in de kantlijn: op 18-11-1667 en 25-06-1669 geeft Henricus Rouse, 
predikant te Hasselt rekenschap van enige obligaties; op 14-11-1679 meldt 
de Heer Fuijck dat uit de Recognitien van Zwolle dd 29-07-1679 blijkt dat de 
pupillen hun voogden bedanken en hem van zijn verplichtingen ontslaan.  

   
 bijzonderheden 

1
) predikant te Mastenbroek; uitvoerige details over de kinderbewijzen in de 

akte; akte is doorgehaald. 
   

 

 

526 RAK  94 FOLIO:      209 DATUM:      24-06-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Staeckenburg, Jacob Lambertus Volmachtgever  
  Veen, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Veen om zijn zaken waar te 

nemen, zowel binnen al buiten rechten en daarbij al het noodzakelijke te 
doen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

527 RAK  94 FOLIO:     209 DATUM:     30-06-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Abrahams, Judith  Wed. van Casper Roeloffsen Moeder 
  Thoenissen, Jan Voogd  
  Jacobsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Trientien, Maijcken en 

Caspar Roeloffs als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ6 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 
   

 

 

528 RAK  94 FOLIO:      209v DATUM:      28-06-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Een hofstede genaamd Smits Hofstede 
  Westervoort 
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 comparanten Woldenburch, Elijsabeth van Volmachtgeefster  
  Hoochstraeten, Hendrick van Momber Secretaris 
  Ophuijsen, Engel Engels van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Engel Engels van Ophuijsen om 

namens haar te verschijnen voor het gerecht van Westervoort en daar het 
transport te ratificeren dat Jan ten Horst heeft gedaan van een hofstede aan 
jkr Jan de Vos van Steenwijck en Wendela van Woldenburch en al het 
noodzakelijke te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

529 RAK  94 FOLIO:      209v DATUM:     14-07-1658  

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Utterwijck, Joanna Sophia van Comparante  
  Boecop, jkr Joan van  Echtgenoot  
  Utterwijck, jkr Jacob van Comparant  
  Utterwijck, jkr Sijbert van Comparant  
  Utterwijck, Effemina van Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Bosman, jkr Joan Voogd  
  Cuinreturff, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden alle goederen en hun erfenis te 

hebben ontvangen, ook die van hun nicht Everdina van Utterwijck, gewezen 
echtgenote van commandeur Henrick Sloot, waarvoor zij hen bedanken met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

530 RAK  94 FOLIO:     210 DATUM:     17-07-1658 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Jan Comparant  
  Jans, Clara Moeder  
     
 samenvatting Comparant verklaart van  zijn moeder alle goederen van zijn vader te hebben 

ontvangen, waarvoor hij haar bedankt met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
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531 RAK  94 FOLIO:     210 DATUM:     19-07-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Spiliardus, Joannes Wdn. van Maria Seullijn Predikant 
  Spiliardus, Joannes Voogd Predikant Gorcum 
  Pico, Willem Voogd Koopman 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Joannes en Petrus als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van ƒ11.000 c.g. 
en de opbrengst van moeder kleren, alles te versterven van het ene kind op 
het andere en belooft hen lezen en schrijven te laten leren en een studie naar 
hun capaciteit te laten doen, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het 
vruchtgebruik.  
NB. in de kantlijn: op 26-07-1658 zijn door de Raad als voogden toegevoegd 
burgemeester dr Everhardt Ram en Steven de Lespiere. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

532 RAK   94 FOLIO:    211 DATUM:      26-07-1658 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Calma, jkr Jurrien van Comparant  
  Ingen, jkr Roloff van Voogd Overleden 
  Sloot, Joan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de goederen en erfenis van zijn 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

533 RAK  94 FOLIO:     211v DATUM:     07-08-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cuijper, Jan Jansz Volmachtgever  
  Borneman, Bernhardus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Bernhardus Borneman om, in 

der minne of gerechtelijk, een bedrag van ƒ51 c.g. te vorderen van de erven 
van Albert Jansz Cuijper, dat Jan van den Poel als borg voor hem had 
voorgeschoten en daarbij alle noodzakelijke maatregelen te treffen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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534 RAK  94 FOLIO:     211v DATUM:      07-08-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v .t. 
   
 comparanten Borch, Janneken van der Wed. van Michijel vd Borch Moeder 
  Essen, Dirck van Voogd  
  Roemole, Jan Hermsz Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Martien van der Borch als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g. en de 
opbrengst van vaders kleren en belooft hem lezen, schrijven en een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik. 
NB. in de kantlijn: op 16-08-1658 heeft Jacob Florisz van der Mathen beloofd 
de ƒ50 c.g. aan de voogden te betalen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

535 RAK  94 FOLIO:    212v  DATUM:     02-08-1658 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tegnegel, Johan G. gnt Comparant  
  Tegnegel, Geertruit  G. gnt Zuster  
     
 samenvatting Comparant verklaart aan zijn zuster Geertruit G. gnt Tegnegel haar leven 

lang jaarlijks uit te keren een bedrag van ƒ26-5 c.g. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

536 RAK  94 FOLIO:      212v DATUM:     18-08-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gruel, Joannes Volmachtgever Zilversmid  -   A’dam 
  Baeck, Hermannus de Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Hermannus de Baeck om, in der 

minne of gerechtelijk, te vorderen van de weduwe van Michijel van der Borch 
een bedrag van ƒ117 c.g. dat hem toekomt en verder zijn zaken waar te 
nemen en de noodzakelijke maatregelen te treffen, met macht van 
substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
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537 RAK  94 FOLIO:     213 DATUM:     25-08-1658 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Brouwerij cum annexis 
   
 comparanten Brouwer, Jan Meijloeff Schuldenaar  
  Backer, Gerrit  - de jonge Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrit Backer jr een bedrag van 

ƒ88-5 c.g. wegens ontvangen mout, waarvoor hij zijn brouwerij als 
onderpand stelt.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

538 RAK  94 FOLIO:     213v DATUM:     08-09-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tack van Borckem, Jan  Wdn. van Sara Daniels Vader 
  Limbeck, Albert Gerritsz van Voogd  
  Campen, Johannes Jansz van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Geertien Jans als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g. en belooft haar lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede vader 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

539 RAK  94 FOLIO:     213v DATUM:     23-09-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Nieuwstraat, tussen Jacob Rijxen en Willem Stercke 
   
 comparanten Stockman, Jan Henrixen Wdn. van Anna Hans Vader 
  Hanssen, Michel Voogd  
  Alberts, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Anna Jans als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ115 c.g. en een bed met toebehoren en 
belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een 
goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het 
vruchtgebruik en stelt zijn huis als onderpand. 

   
 bijzonderheden Geen 
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540 RAK  94 FOLIO:     214 DATUM:     23-09-1658 

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stockman, Jan Henrixen Comparant Wdn. Anna Hans 
  Hanssen, Michel Voogd  
  Alberts, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant is overeengekomen met de voogden over het kind van zijn 

overleden vrouw uit haar eerste huwelijk met Jacob Albertsen, Albert 
Jacobsen, als moeders erfdeel voor hem vast te stellen een bedrag van ƒ150 
c.g. dat hij zal verrenten tegen 5 procent en waarbij de voogden zullen afzien 
van alle verdere aanspraken.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

541 RAK  94 FOLIO:      214v DATUM:     24-09-1658 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenberge, Johan Comparant IUDr 
  Jacobs, Fijgien Echtgenote  
  Ridder, Lambert Jurriaens Voogd Eerzaam 
  Linde, Henrick Janssen Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de voogden over Fijgien Jacobs de goederen 

van wijlen haar oom Allardt Rutgerts te hebben ontvangen, waarvoor zij hen 
bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

542 RAK  94 FOLIO:     215 DATUM:     29-09-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritsen, Jan Wdn. van Swaentien Arents Vader 
  Arentsz, Wessel Voogd  
  Willemsen, Floris Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jannichien, Gerrit, 

Willem en Aeltien Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder 
kind een pond groot, 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 
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543 RAK  94 FOLIO:     215v DATUM:     12-10-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Janneken Volmachtgeefster Wed. Andries A. Hanick 
  Hoff, J. Momber  
  Borneman, Bernhardus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Bernhardus Borneman om, in der 

minne of gerechtelijk, de erfenis van goederen te eisen die haar kinderen van 
haar tante Metthen Albertsz tegoed hebben en de noodzakelijke maatregelen 
te treffen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

544 RAK  94 FOLIO:     216 DATUM:     19-10-1658  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kiersen, Jan Volmachtgever Voogd 
  Sasse, Berend Henricksz Volmachtgever Voogd 
  Grave, Engbert Jochemsz Gevolmachtigde Blikslager – A’dam

1
) 

     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van Henrick Alertsz en Aertien 

Lambersz, verstrekken een volmacht aan Engbert Jochemsz Grave om zich 
te vervoegen bij de bewindhebbers der Oostindische Compagnie in 
Amsterdam om de gage en goederen te eisen die Henrick Alertsz heeft 
nagelaten en die op zijn kinderen overgaan, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) in de Herenstraat 

   

 

 

545 RAK  94 FOLIO:     216v DATUM:      01-11-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Graeff, Jan Jochemsen Volmachtgever  
  Benthem, Everwijn van Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Everwijn van Benthem om, zowel 

binnen als buiten rechten, al zijn zaken waar te nemen voor het stads- of 
scholtengericht en daarbij te doen wat comparant zelf ook gedaan zou 
hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
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546 RAK  94 FOLIO:      216v DATUM:     04-11-1658 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Camen, Jan van Schuldenaar  
  Schuppingen, Henrick van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick van Schuppingen ƒ97-10 

c.g. wegens achterstallige huishuur, die hij belooft te betalen met veertien 
dagen vanaf heden, als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

547 RAK  94 FOLIO:     217 DATUM:     26-11-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritsz, Jenneken Volmachtgeefster Wed. Gijsbert Reijnersz 
  Hoff, J. Momber  
  Henricksz, Floris  Gevolmachtigde Uit IJsselmuiden 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Floris Henricksz om, in der minne of 

gerechtelijk, haar zaken waar te nemen in IJsselmuiden of elders en al het 
noodzakelijke te doen zoals zij zelf ook gedaan zou hebben, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden n.v.t. 
   

 

 

548 RAK  94 FOLIO:      217v DATUM:     29-11-1658 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meijer, Jan Gerritsen Schuldenaar  
  Willemsen, Evert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Evert Willemsen een bedrag van 

ƒ25 c.g. wegens geleverd zaad; hij belooft te betalen met Pasen 1659, als bij 
verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

549 RAK  94 FOLIO:      217v DATUM:     11-01-1659 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Verbraecke, Jacob Volmachtgever  
  Steenberge, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Steenberge om zijn zaken 

waar te nemen hier voor het gerecht tussen hem en Peter Wallardt, een 
slepende kwestie en zowel binnen als buiten rechten, te laten gebeuren wat 
hij zelf ook gedaan zou hebben, indien aanwezig.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

550 RAK  94 FOLIO:     217v DATUM:      25-12-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Twickeloe, Judith van Volmachtgeefster Wed. G. Cuinreturff 
  Twickeloe, Geertruijdt van Volmachtgeefster  
  Twickeloe, Johanna van volmachtgeefster  
  Hoochstraeten, H. van Momber Secretaris 
  Twickeloe, jkr Rodolph van Gevolmachtigde Neef 
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan hun neef jkr Rodolph van 

Twickeloe om, zowel binnen als buiten rechten, al hun zaken waar te nemen 
en alle noodzakelijke maatregelen te treffen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

551 RAK  94 FOLIO:     218 DATUM:    17-01-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tijssen, Jelis Volmachtgever Kapitein 
  Tijssen, Geurt Volmachtgever  
  Coendersen, Cornelis Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Cornelis Coendersen om, in der 

minne of gerechtelijk, al hun zaken waar te nemen en te handelen  zoals 
comparanten gedaan zouden hebben, indien aanwezig.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

552 RAK  94 FOLIO:     218v DATUM:     07-02-1659 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed Hof en grond 
  Vollenhove, tussen Peter Drent en Wijcher Jansz Speijcker 
   
 comparanten Hoff, Johan Volmachtgever Ontvanger Vollenhove 
  Uttert, Henricus van Gevolmachtigde Doctor Latijnse School

1
) 

     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan dr Henricus van Uttert om voor het 

gerecht van Vollenhove te verschijnen en over te dragen aan Jan Hartcamp 
een hof en grond, die in gebruik waren bij de eigenaar Tijmen Coopsz, 
strekkend tot aan de stadswal en die voor ƒ700 c.g. zijn verkocht en verder  
worden er afspraken gemaakt over de uitgang. 

   
 bijzonderheden 

1
) in Vollenhove 

   

 

 

553 RAK  94 FOLIO:     219 DATUM:      28-02-1659 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en hof 
  Brunnepe, St. Nicolaasdijk 
   
 comparanten Engbertsen, Jan Schuldenaar  
  Lourentsz, Gerrit Schuldeiser Echtpaar 
  Jurriaensz, Marrichien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrit Lourentsz en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ500 g.g. tegen een jaarlijkse rente van ƒ16 g.g., 
waarvoor zijn huis onderpand is; zij komen overeen dat na schuldenaars 
overlijden er jaarlijks ƒ20 g.g. moeten worden betaald.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

554 RAK  94 FOLIO:     219v DATUM:      05-03-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Struck, Joan Volmachtgever Rentmeester 

1
) 

  Steenbergen, Jacob Jacobsz Gevolmachtigde Ontvanger Mastenbroek 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jacob Jacobsz Struck om te 

verschijnen voor het gerecht van Blankenham en t.b.v. het weeshuis daar 
een jaarlijkse rente over te dragen van ƒ4 g.g. en een van ƒ1 g.g., afkomstig 
uit de nalatenschap van Peter Jacobs en Peter Jansz c.s. uit Blankenham.  

   
 bijzonderheden 

1
) van het convent Dickninge 

   

 

 

555 RAK  94 FOLIO:     220 DATUM:     22-11-1659 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rouwboll, Jan Berentsen Volmachtgever  
  Bornheman, Bernhardt Gevolmachtigd IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Bernhardt Bornheman om al zijn 

zaken hier waar te nemen, in het bijzonder zijn zaak tegen Jacob Hendricks 
Spaniaert en te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

556 RAK  94 FOLIO:    220v DATUM:     15-04-1659 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricks, Jan Wdn. van Jannigien Jans Vader 
  Janssen, Gerrit Voogd Gruttenmulder 
  Moll, Philips Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Marrigien 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 Geen 
   

 

 

557 RAK  94 FOLIO:     220v DATUM:     05-04-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Havesten, Jurrien Hermen Comparant  
  Prom, mr Thobias Hansz Stiefvader  
  Sotendael, Jurrien Voogd  
  Helmont, Jan Jansz van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn stiefvader de goederen van zijn vader te 

hebben ontvangen, waarvoor hij hem en de voogden bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

558 RAK  94 FOLIO:     221 DATUM:     11-04-1659 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lijfflanderschen,  jfr. Johanna  Volmachtgeefster Wed. Carel Congets 
  Hoochstraeten, Henr. van Momber Secretaris 
  Courtsen, mr Gerrit Gevolmachtigde Schoenmaker 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan mr Gerrit Courtsen om namens haar 

van Dirrick Thoenissen, deurbewaarder van de Staten van Noord-Holland en 
West-Friesland,  haar maandelijkse traktement te ontvangen en te doen wat 
noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

559 RAK  94 FOLIO:     221v DATUM:     19-04-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Claes Comparant  
  Hardenberch, Arnolt van Voogd  
  Helmichsen, Toenis Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden alle goederen van zijn vader te 

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

 

 

560 RAK  94 FOLIO:     221v DATUM:      02-05-1659 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Jochem Schuldenaar  
  Jansen, Peter Schuldeiser Voogden – kinderen van .. 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen van 

Peter Jansen een bedrag van ƒ200 c.g. wegens een obligatie dd 04-10-1654 
t.b.v. Stientien Louwe, weduwe van Jan Hermsz Eckelboom, waarvoor hij zijn 
persoon en goederen als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

561 RAK  94 FOLIO:     222 DATUM:     26-05-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Bosmans, jkr Johan Comparant  
     
 samenvatting Comparant, als oom en voogd over de kinderen van Henrick toe Boecop en 

jfr Nicolaa van Haersolte, heeft voor het gerecht de collatie goedgekeurd van 
een plaatsing in het St. Peters Gasthuis te Arnhem, gedaan door jkr Lambert 
G. Hilderdinck aan Elsken Daesselt gedurende haar hele leven.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

562 RAK  94 FOLIO:     222v DATUM:     07-06-1659  

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirxen, Jacob Comparant Echtpaar 
  Andries, Toentien Comparante  
  Assies, Wijer Begunstigde  
     
 samenvatting Comparanten verklaren, wegens een akkoord gesloten dd 07-02-1653 en  

voor een afgesproken bedrag, aan Wijer Assies over te dragen het recht op 
de erfenis van Roloffien Jans, gewezen echtgenote van begunstigde en van 
alle aanspraken af te zien.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

563 RAK  94 FOLIO:     223 DATUM:     13-06-1659 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reijnertsz, Jan Schuldenaar  
  Berendt, Hermen Schuldenaar  
  Goesensen, Hendrick Schuldeiser De weduwe van … 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de weduwe van Hendrick 

Goesensen, volgens uitspraak van het gerecht, een bedrag van 40 daalders, 
van 30 stuivers, wegens een gehuurd en verongelukt paard, dat zij beloven 
te betalen met een maand van nu. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

564 RAK  94 FOLIO:     223 DATUM:     14-06-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vemeld 
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 comparanten Pilgrum, Jacobien Lambertsz Comparante  
  Heijde, Gerrit van der Echtgenoot  
  Sasse, Berent Henricksz Voogd  
  Cornelisz, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden alle goederen en erfenissen van 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

565 RAK   94 FOLIO:    223v DATUM:    13-07-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirrickx, Jannigien Comparante  
  Niehuijs, Jan Voogd  
  Hertsvelt, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante, mede caverende voor Lijsabeth Dirrickx, verklaart van haar 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

566 RAK  94 FOLIO:      223v DATUM:      02-09-1659 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Jan Wdn. van … Vader 
  Roeloeffsen, Dirrick Voogd  
  Schuppinghe, Henrick van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Annigien Herms als 

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

   
 bijzonderheden Naam van de overledene is niet vermeld. 
   

 

 

567 RAK  94 FOLIO:     224 DATUM:      02-09-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Gerritsz, Janneken Comparante  
  Hermsz, Evert Echtgenoot  
  Gerritsz, Albert Comparant  
  Coops, Johan Voogd Eerzaam 
  Lambertsz, Albert Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden alle goederen en erfenissen van 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

568 RAK  94 FOLIO:     224 DATUM:      02-09-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Hermsz, Jan Comparant  
  Lambertsz, Albert Voogd  
  Cuiper, Peter Jansen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden alle goederen van zijn vader te 

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

 

 

569 RAK  94 FOLIO:     224v DATUM:     29-09-1659 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Jannichien Wed. van Valentijn Mellensteen Moeder 
  Nijenburch, Arendt van Voogd  
  Tooren, Hermen ten Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Gerrit Valentijns als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1-10 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 
   

 

 

570 RAK  94 FOLIO:     224v DATUM:     10-10-1659 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Jacobs, Jacobien Wed. van Jacob Huiberts Moeder 
  Tijmensz, Hendrick Voogd  
  Louwe, Martin Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Jacobien Jacobs als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. en belooft haar lezen en 
schrijven te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

571 RAK  94 FOLIO:     225 DATUM:     10-10-1659 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoeberts, Jacob Wdn. van Lubbigien Berents Vader 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hobert, Jutte, Marrigien, 

Aeltien en Lambert Jacobs als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 
c.g. samen en de zonen nog de halve nering, indien zij tot hun mondige jaren 
bij hem blijven; verder belooft hij hen lezen en schrijven te laten leren en te 
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Namen van de voogden zijn niet vermeld. 
   

 

 

572 RAK  94 FOLIO:     225 DATUM:     18-10-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelissen, Jan Comparant  
  Lubbert, Hendrick Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart te hebben overgedragen aan Hendrick Lubbert de ƒ35 

c.g. die hij als tamboer van kapitein Everhardt Ram tegoed heeft en tevens 
zal hij op St. Jan nog een bedrag van ƒ28 c.g. betalen wegens verdiend loon 
door zijn zoon; schuldeiser blijft recht hebben op de huishuur. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

573 RAK  94 FOLIO:     225v DATUM:     09-11-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Burgwal, tussen brgm. Voorn en de erven van mr Andries 
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 comparanten Backer, Jan Gerrijtsen Comparant  
  Wilde, Coert Janssen de Begunstigde Amsterdam 
     
 samenvatting Comparant verklaart genegen te zijn tegen de vervaldag aan Coert Janssen 

de Wilde uit te betalen een bedrag van ƒ226-10 c.g. met rente, dat deze 
tegoed heeft wegens een huis in Kampen, mits hij daarvan bericht krijgt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

574 RAK  94 FOLIO:     225v DATUM:      15-11-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Uuijtterwijck, jkr Jacob van Voogd  
  Boecop, jkr Jan Theodoor van Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, voogden i.p.v. jkr Johan Boschman over jkr R. van 

Uuijterwijck, respectievelijk diens broeder en zwager, verklaren van Marinus 
de Voocht ontvangen te hebben twee jaar renten over 1658/59 ten laste van 
de eerwaarde heren van St. Berners buiten Antwerpen, twee jaar lijfrenten 
t.b.v. de kinderen van jkr Hermen van Uuijterwijck en dat dit allemaal aan de 
voogden is overgemaakt; zij bedanken heer de Voocht en verklaren dat de 
volmacht van jkr Johan Boschman voor heer de Voocht, hierbij is vervallen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

575 RAK  94 FOLIO:     226 DATUM:      14-12-1659 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Laurents, Jan Wdn. van Geertien Martens Vader 
  Claessen, Geert Voogd  
  Gerrijtsen, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Derckien Jans als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ83-6 c.g. en een bed met 
toebehoren, hij belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te 
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

576 RAK  94 FOLIO:     226v DATUM:     08-09-1659 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Scholte, Jan Jochemsen Wdn. Henxdrickien Claes Vader 
  Janssen, Peter Voogd  
  Janssen, Rijck Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jochem Janssen als  

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ60 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 
   

 

 

577 RAK  94 FOLIO:    226v DATUM:      30-01-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huisje en hof 
   
 comparanten Albartsen, Jan Volmachtgever  
  Albartsen, Hermen Volmachtgever  
  Baeck, Hermen de Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Hermen de Baeck om, in der 

minne of gerechtelijk, te vorderen van mr Lubbert Berentsen Smit de 
resterende kooppenningen van een huisje met hof en daarbij al het 
noodzakelijke te doen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

578 RAK  94 FOLIO:      227 DATUM:       11-02-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Boecop, jkr Johan Theodoor van Volmachtgever  
  Uijtterwijck, jkr Jacob van Volmachtgever  
  Uijtterwijck, Ephemia van Volmachtgeefster  
  Uijtterwijck, jkr Egbert van Gevolmachtigde Broeder 
     
 samenvatting Comparanten, mede als voogd over jkr Rodolph van Uijtterwijck en als  

erfgenamen van Evergerdina van Uijtterwijck gnt Slooth, hebben een 
volmacht verstrekt aan hun broer Egbert wegens kwesties en geschillen met 
jkr Everhardt van Echten c.s. inzake de erfenis van Evergerdina, om alles te 
doen wat comparanten zelf gedaan zouden hebben, indien aanwezig, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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579 RAK  94 FOLIO:     227v DATUM:      13-02-1660 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Land in Wezep 
   
 comparanten Kamphuijs, jkr Johan Schuldenaar  
  Valckenier, Egidius Schuldeiser  
  Borcken, Hendrick van  Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Egidius Valckenier een bedrag van 

ƒ500 c.g., dat hij belooft in mei 1661 te betalen; tevens een bedrag van ƒ350 
c.g. aan Hendrick van Borcken, waarvoor hij als onderpand stelt de koopsom 
van het land in Wezep, verkocht aan R. van Breda, secretaris. 
NB. in de kantlijn: op 10-05-1662 meldt Hendrick van Borcken van 
bovenstaande te zijn voldaan.    

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

580 RAK  94 FOLIO:      228 DATUM:      14-02-1660 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsen, Jan Comparant  
  Berents, Jan Voogd  
  Heerde, Claesen Jans van Voogd  
  Tijdeman, Peter Voogd  
  Wijringen, Jan van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de goederen van zijn ouders 

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

 

 

581 RAK  94 FOLIO:     228 DATUM:     17-02-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis 
  Katwijk 
   
 comparanten Maeten, Jacob van der Volmachtgever Echtpaar 
  Wessels, Jannetien Volmachtgeefster  
  Bos, Henrick Gevolmachtigde Leiden 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Henrick Bos om hun huis in 

Katwijk, met alles wat erbij hoort, te verkopen of te verhuren en verder al hun 
zaken waar te nemen in de provincie Holland.  

   
 bijzonderheden Geen 
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582 RAK  94 FOLIO:      228v DATUM:      23-02-1660 

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed Woonhuis met huurhuis 
   
 comparanten Stappen, Jan Janssen ter 1

e
 Comparant  

  Bongerdt, Dirck 2
e
 Comparant Zwager 

     
 samenvatting Comparant verklaart met zijn zwager te zijn overeen gekomen dat deze na 

comparants dood het huis dat deze nu bewoont, met het huurhuis erbij, in 
eigendom kan behouden mits hij nu een bedrag van ƒ2000 g.g. betaalt en 1

e
 

comparant het recht geeft, indien nodig, het huis als onderpand te 
gebruiken, waarbij het geleende geld in mindering van dit bedrag zal worden 
gebracht.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

583 RAK  94 FOLIO:     229 DATUM:     09-04-1660 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Kaag 
   
 comparanten Buijterdijck, Jan Schuldenaar  
  Hermsz, Lubbert Schuldeiser Kaagschipper 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Lubbert Hermsz 

wegens de verkoop en levering van een kaag een bedrag van ƒ250 c.g. 
waarvan hij met Martini a.s. ƒ85 c.g. zal betalen en de rest over een periode 
van twee jaar, als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

584 RAK  94 FOLIO:     229v DATUM:     17-04-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Geen 
   
 comparanten Heermans, ds Jacobus Volmachtgever Predikant te ..? 
  Borcheer, Ludovicus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ludovicus Borcheer om zijn zaken 

waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en daarbij te handelen zoals 
comparant gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

585 RAK  94 FOLIO:      229v DATUM:      14-05-1660 
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 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sijffert, Jacobien Comparante  
  Meeussen, Wolter Echtgenoot  
  Mensen, Sijffert Vader  
  Alberts, Gerrijt Voogd Overleden 
  Coster, Jan Janssen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar vader en haar voogden de erfenis van haar 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

586 RAK  94 FOLIO:     230 DATUM:      14-05-1660 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Jan Wdn. van Aeltien Berents Vader 
  Evertsen, Jan Voogd  
  Boldewijsen, Dirrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochters Jannighien en Grietien 

Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een rok en een jak met 
mouwen, een boek met zilverwerk, een ketting en een pond groot; hij belooft 
hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed 
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 09-03-1665 vervallen enige zaken aan de vader i.v.m. 
het overlijden van Jannigien Jans; op 11-07-1679 bedankt Geertien Jans haar 
voogden met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

587 RAK  94 FOLIO:     230 DATUM:      28-05-1660 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricksen, Jan Schuldenaar Schoenlapper 
  Huijs, Thoenijs Janssen Schuldeiser Timmerman 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Thoenijs Janssen Huijs een bedrag 

van ƒ124 c.g., dat hij belooft te betalen over een maand vanaf heden op 
maandag, alle weken, aan de eerzame Gerrit Janssen Rinckhouwer precies 
tien stuivers totdat het volle bedrag is betaald, als bij verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
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588 RAK  94 FOLIO:     230v DATUM:     01-06-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Harpste, Joan Ottsen van Volmachtgever De erven van … 
  Noorenberch, Berent Gevolmachtigde  
     
 samenvatting De erfgenamen van Joan Ottsen Harpste geven een volmacht aan Berent 

Noorenberch om hun zake waar te nemen in de provincie Overijssel, met 
macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

589 RAK  94 FOLIO:     230v DATUM:     02-06-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen 
   
 comparanten Demmer, Johannes Gevolmachtigde  
  Paulus, Dirck Volmachtgever Edam 
  Paulus, Geertruij Volmachtgeefster Echtg. J. Demmer 
  Paulus, Annechien Volmachtgeefster Zuster 
  Borneman, Bernhardus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant, namens de erfgenamen van Paulus Dirxen Rademaecker en 

Grietien Jansz, verstrekt op zijn beurt een volmacht aan Bernhardus 
Borneman om in Kampen een huis te verkopen en daarbij alle noodzakelijke 
handelingen te verrichten, schulden van de boedel te betalen en uitstaande 
gelden te innen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

590 RAK  94 FOLIO:     231v DATUM:     09-02-1660 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jurisen, Jan Wdn. van Jennichien Peters Vader 
  Jansz, Peter Voogd  
  Dirxen, Roeloff Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jennichien en 

Hermannus Jansz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. 
samen en ook de erfenis van de grootvader van moederszijde 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 
   
591 RAK  94 FOLIO:     232 DATUM:      06-06-1660 
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 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Jochum Comparant  
  Jans, Albert Comparant  
  Jans, Gretien Comparante  
  Jans, Hilligien Comparante  
  Steenberge, Johan Beeltsnijder Voogd Burgm.  -  overleden 
  Backer, Willem Janssen  Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden alle goederen te hebben 

ontvangen die zij onder hun berusting hadden, waarvoor zij hen bedanken 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

592 RAK  94 FOLIO:     232 DATUM:      09-06-1660 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lenardts, Judith Comparante  
  Hoochstraeten, Hend. van Momber  
  Ham, Berent van den Voogd  
  Peters, Dirrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de goederen van haar ouders te 

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

 

 

593 RAK  94 FOLIO:      232v DATUM:     12-06-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermans, Jan Volmachtgever Koopman A’dam 
  Veen, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Veen om, in der minne of 

gerechtelijk, van Dirck en Peter Henrixen Coster het geld te eisen van het 
geleverde zaad en daarbij al het noodzakelijke te doen, zoals hij zelf ook 
gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
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594 RAK  94 FOLIO:    233 DATUM:      01-07-1660 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peter, Jan Comparant Broer 
  Peters, Marrigien Comparante Zuster 
  Hoochstraeten, Hendrick v. Momber Secretaris 
  Hansbergen, Jan Janssen Voogd  
  Dirricksen, Marten Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden de goederen van hun moeder te 

hebben ontvangen, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

595 RAK  94 FOLIO:     233 DATUM:     06-07-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pijl, Johan Crispijn Volmachtgever Ruiter 

1
) 

  Backer, Henrick Gevolmachtigde Procurator Enschede 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Backer om al zijn zaken 

waar te nemen, speciaal de kwestie van het arrest van de crediteuren van 
Steven van der Schildt op diens geld en daarbij al het noodzakelijke te doen. 

   
 bijzonderheden 

1
) onder de kolonel Haersolte 

   

 

 

596 RAK  94 FOLIO:     233v DATUM:     06-07-1660 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Windkorenmolen  
  Kampen, buiten de Venepoort 
   
 comparanten Engbertsen, Jan Schuldenaar Echtpaar 
  Wijgerts, Jannigien Schuldenares  
  Greve, Engbert Schuldeiser Voogd 
  Nessinck, Roeloff Janssen Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen 

van Jannigien Gerrits en Albart Franssen, een bedrag van ƒ682 c.g. dat deze 
geërfd hebben van hun grootouders Francke Drees en Geertien Albarts en 
beloven dit bedrag heden over een jaar met de rente te betalen, waarvoor zij 
hun molen als onderpand stellen.  

   
 bijzonderheden Geen 
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597 RAK  94 FOLIO:     233v DATUM:      20-08-1660 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eems, Johan van Schuldenaar  
  Henrixen, Willem Schuldeiser Grafhorst 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Henrixen een bedrag van 

ƒ100 c.g., dat hij, met de rente, belooft te betalen op Michael van dit jaar en 
stelt zijn persoon en goederen als onderpand, als bij verwonnen panden.  
NB. in de kantlijn: op 13-03-1661 heeft comparant ƒ100 c.g. met een jaar 
rente aan schuldeiser overhandigd, waarvoor hij eerst het geld van Wolter 
Jansen en Jan Lambertsen moest ontvangen om deze cessie te kunnen 
realiseren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

598 RAK   94 FOLIO:     234 DATUM:     08-09-1660 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrijtsen, Jan Wdn. van Greete Jans Vader 
  Arentsen, Willem Voogd Turfdrager 
  Collo, Frans Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerrijt en Jacob Jansz 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ20 c.g. en belooft hen lezen,  
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 06-01-1685 melden Lucas Jacobsen, getrouwd met 
Annichien Jacobs en Trine Jacobs, erfgenamen van Gerrit Jansz, van voogd 
nr. 2 ƒ10 c.g. te hebben ontvangen, de helft van de bezittingen van 
overledene die 30 jaar geleden naar Nieuw Nederland is vertrokken; Geerlof 
Beck en Evert Wijnties staan borg voor dit bedrag.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

599 RAK  94 FOLIO:      234 DATUM:     12-01-1685 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsen, Lucas Erfgenaam  
  Jacobs, Annechien Echtgenote  
  Jacobs, Trine Erfgename  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Jacob Jansen, verklaren van Frans Calot een 

bedrag van ƒ10 c.g. te hebben ontvangen. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

600 RAK  94 FOLIO:     234v DATUM:     10-09-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Luirman, Jan Hendricksen Volmachtgever  
  Nijhoff, Wolter Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Wolter Nijhoff om zijn zaken waar te 

nemen en daarbij al het noodzakelijke te doen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

601 RAK  94 FOLIO:      234v DATUM:     19-09-1660 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Edam, Jan Claesen van Wdn. van Geertrude de Beecks Vader 
  Host, Jan Meijnderts v.d. Voogd  
  Potgieter, Jan Pijle Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Anthonie Janssen 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 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

602 RAK  94 FOLIO:     235 DATUM:     10-10-1660 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pijl, Johan Crispijn Schuldenaar Ruiter 

1
) 

  Jordaen, Lucas Schuldeiser Eerzaam 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Lucas Jordaen een bedrag van 

ƒ800 c.g., te betalen op Martini van dit jaar, onder verband van zijn persoon 
en goederen, als bij verwonnen panden.    

   
 bijzonderheden 

1
) onder ritmeester Haersolthe 

   
 



206 
 

603 RAK  94 FOLIO:     235 DATUM:     15-10-1660 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coelelucht, Jan Janssen Schuldenaar  
  Jans, Clara Schuldeiseres Wed. Hendrick Pelt 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Clara Jans een bedrag van ƒ24 c.g. 

wegens huishuur, die hij belooft in twee termijnen te voldoen van ƒ12 c.g.: 
met Kerstmis en op St. Jan, als bij verwonnen panden.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

604 RAK  94 FOLIO:     235v DATUM:      11-11-1660 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bomer, Jan Schuldenaar  
  Franssen, Berent Schuldeiser Voogd 
  Lenerts, Gerrijt Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over de zoon van Jan 

de Bomer sr, Peter Bomer, een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar, 
af te lossen als de pupil meerderjarig wordt, waarvoor zijn persoon en 
goederen onderpand zijn, als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

605 RAK  94 FOLIO:      236 DATUM:     ongedateerd  

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Joost, Joost Comparant  
  Jans, Trientien Echtgenote  
  Mussche, Daniel Sijmonsen Voogd  
  Cruwel, Oloff Voogd  
     
 samenvatting Namens zijn echtgenote, verklaart comparant van haar voogden de goederen 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

606 RAK  94 FOLIO:     236 DATUM:      20-11-1660 
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 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arculens, Jan Wdn. van Wittse Gerrits Vader 
  Dirricksen, Jacob Voogd  
  Celts, Frans Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hendrick, Raechel, 

Marrigien en Michieltien Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd 
samen ƒ50 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 
   

 

 

607 RAK  94 FOLIO:     236v DATUM:      05-01-1661 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Land genaamd de Braecke 
  Veldhuizen 
   
 comparanten Burghgreve, Jacob Erfgenaam  
  Cornelis, Geesien Erfgename  
  Jans, Aeltien Schoonmoeder  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van hun vader Cornelis Pietersen, verklaren van 

hun schoonmoeder te hebben ontvangen hun aandeel van een stuk land en  
de kleren en lijfstoebehoren, waarvoor zij haar bedanken met belofte van 
vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

608 RAK  94 FOLIO:     237 DATUM:      15-01-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cuiper, Jacob Janssen Volmachtgever  
  Veene, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Veene om zijn zaken waar te 

nemen in Kampen, in het bijzonder om betaling te eisen van Roeloff 
Berentsen Cuiper wegens verkocht hout en daarbij al het noodzakelijke te 
doen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 



208 
 

609 RAK  94 FOLIO:      237 DATUM:     16-01-1661 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrix, Jan Comparant  
  Henrix, Lutgertien Comparante  
  Henrix, Gerrijt Voogd En echtgenoot 
  Henrix, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden de goederen te hebben ontvangen 

die deze onder hun berusting hadden, waarvoor zij hen bedanken met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

610 RAK  94 FOLIO:     237v DATUM:      22-01-1661 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hiddinckx, Jennichien Wed. Gerrijt J. Rinckhouwer Moeder 
  Hoff, A. Momber Secretaris 
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Leontien Gerrijts als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1000 c.g., een bed 
met toebehoren en de opbrengst van de kleren; zij belooft haar lezen, 
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Namen van de voogden zijn niet vermeld. 
   

 

 

611 RAK  94 FOLIO:     238 DATUM:     16-03-1661 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Liewendall, jkr Johan van Comparant  
  Haeck, Reijner Schuldeiser De weduwe van … 
     
 samenvatting Comparant belooft aan de weduwe van Reijner Haeck het bedrag van ƒ630 

c.g. op de afgesproken vervaldag te betalen.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

612 RAK  94 FOLIO:     238 DATUM:     26-03-1661 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenberch, Jacob Roeloffsz Volmachtgever Ontvanger Mastenbroek 
  Tack, Lambert Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, als voogd over de kinderen van Everhard Avercamp, arts, 

verstrekt een volmacht aan Lambert Tack om, in der minne of gerechtelijk, 
de uitstaande schulden te innen in Drenthe t.b.v. de pupillen en daarbij al 
het noodzakelijke te doen, zoals comparant zelf gedaan zou hebben, indien 
aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

613 RAK  94 FOLIO:     238v DATUM:     28-03-1661 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Jutte Comparante En zonen 
  Hoff, A. Momber  
  Purmerent, Velicke Claesz v. Begunstigde  
  Henrixen, Henrick Borg  
     
 samenvatting Ingevolge de uitspraak van de burgemeester van Genemuiden over het 

conflict tussen haar en begunstigde, belooft comparante haar borg met drie 
weken schadeloos te stellen voor zijn kosten, waarvoor zij haar persoon en 
goederen als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

614 RAK  94 FOLIO:     239 DATUM:     04-04-1661 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsen, Jan Comparant Eerzaam 
  Willems, Beertien Echtgenote  
  Hoochstraeten, Henrick v. Momber Secretaris 
  Lucassen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogd de goederen van hun moeder 

ontvangen te hebben, waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

615 RAK  94 FOLIO:     239 DATUM:     11-04-1661 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis met boomgaard en annexis genaamd de Abts Herberg 
  Brabant, Lies 
   
 comparanten Boecop, Jan Theodoor van Volmachtgever  
  Uitterwijck, jkr Jacob van Gevolmachtigde Zwager 
  Kuijndertorff, jkr Jacob Overledene Niet vervangen voogd 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over jkr Rodolph van Uijtterwijck, verstrekken een 

volmacht aan jkr Jacob Utterwijck om een bedrag van ƒ4000 c.g. te 
ontvangen met rente, ten laste van de heren van St. Bernaerts aan de 
Schelde en gevestigd op een huis in Brabant volgens vestenisbrief dd 08-06-
1650 en al het noodzakelijke daarbij te doen, zoals de vestenisbrief te 
annuleren, kwitanties af te geven enz. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

616 RAK  94 FOLIO:    239v  DATUM:    13-04-1661 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Jan Wdn. van Femmichien Reijners Vader 
  Melissen, Salomon Voogd  
  Toenisz, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Marrichien 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 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

617 RAK  94 FOLIO:     240 DATUM:     18-01-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bosch, Johan Herms Gevolmachtigde  
  Vircus, Wilhelm Volmachtgever  
  Vittershuisen, Maria Volmachtgeefster Wed. W. Tesschemaker jr 

1
) 

  Benthem, dr Everwijn v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Conform de akten dd 16-12-1660 uit Elverveld en 04-01-1661 uit Keulen, 

verstrekt comparant op zijn beurt een volmacht aan Everwijn van Benthem 
om de goederen te verkrijgen die de overleden echtgenoot van 
volmachtgeefster toekomen, via diens tussenpersoon Gerrijt van der 
Schalcker en verder al het daarbij noodzakelijke te doen. 

   
 bijzonderheden 

1
) overleden in Elverveld (D) 
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618 RAK  94 FOLIO:    240v DATUM:     13-05-1661 
 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirricksen, Joost Cessionaris  
  Evertsen, Hermen Cessionaris  
  Voet, Welmer Wemersen Cessionaris  
     
 samenvatting Comparanten, cessionarissen van Willem Willemsen, alias Claessen, 

verklaren dat Hermen Janssen en Dirrick Janssen c.s. aan hen betaald  
hebben een bedrag van ƒ250 c.g. dat Willem Willemsen, volgens obligatie, 
van hen tegoed had; zij bedanken voor de betaling met belofte van vrijwaring 
en verklaren de obligatie voor gecasseerd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

619 RAK  94 FOLIO:     240v DATUM:    28-05-1661 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huisje, bewoond door Hermen van Hinckelinck 
  Kampen, Buiten Hofstraat 
   
 comparanten Eems, Johannes van Comparant  
  Armen van Ens Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart een obligatie van ƒ100 c.g. met rente te zullen aflossen 

die hij geleend heeft van de Armen van Ens, waarvoor zijn huisje onderpand 
is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

620 RAK  94 FOLIO:     240v DATUM:      06-06-1661 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, op den Oort 
   
 comparanten Leesenvelt, Jan Schuldenaar Echtpaar 
  Herms, Femmigien Schuldenares  
  Christiaens, Mathijs Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Mathijs Christiaens een bedrag 

van ƒ100 c.g. wegens geleverde winkelwaren; ter voldoening van dit bedrag 
stellen zij de eerste aanbetaling van ƒ100 c.g. van hun huis, dat verkocht 
wordt en dat zij bezitten samen met hun broers en zusters. 

   
 bijzonderheden Geen 
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621 RAK  94 FOLIO:     241 DATUM:     12-06-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Barckel, Jan Arentsen van Volmachtgever Echtpaar 
  Kruijse, Elsien Volmachtgeefster  
  Christiaensen, Pieter Gevolmachtigde  Eerzaam 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun zwager om, in der minne of 

gerechtelijk, de erfenis op te eisen die door het overlijden van hun moeder 
Lijsebet Elsrocken, weduwe Hans Jacobsen Kruijse uit het land van Aken, 
op hen is vervallen, een inventaris op te vragen en verder alle noodzakelijke 
regelingen te treffen, met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

622 RAK  94 FOLIO:      241v DATUM:      28-06-1661 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Soetendal, Jurrien Wdn. van Oetien Jans Vader 
  Meusen, Gerrijt Voogd  
  Vos, Abraham Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Jannichien Jurriaens als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g en twee rokken, hij belooft 
haar lezen, schrijven en naaien te  laten leren en te doen wat een goed vader 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

623 RAK  94 FOLIO:      242 DATUM:      01-07-1661 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ems, Johannes van Schuldenaar  
  Gelein, Gerrijt van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrijt van Gelein  een bedrag van 

ƒ217-16 c.g. wegens geleverde winkelwaren; voor het gerecht heeft hij 
belooft de helft te betalen met Michael 1661 en de andere helft met Pasen 
1662, waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn, als bij verwonnen 
panden.   

   
 bijzonderheden Geen 
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624 RAK  94 FOLIO:      242 DATUM:      01-07-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Willemsz, Jan – de oude Volmachtgever  
  Willemsz, Wicher Volmachtgever  
  Godefridus, ds Egbertus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, caverende voor hun broers Gerrijt, Hermen en Jan Willemsz 

jr, verstrekken een volmacht aan ds Egbertus Godefridus om, ten profijte 
van de kinderen van wijlen Henrick Willemsen, diens goederen te verkopen 
en daarbij alles te doen wat comparanten zelf ook gedaan zouden hebben, 
indien aanwezig, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

625 RAK  94 FOLIO:      242v DATUM:      16-07-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jellis, Johan Volmachtgever  
  Benier, Arent Volmachtgever Echtg. Anna Bordijns 
  Sweertsz, Dirck Volmachtgever Namens B. Rijx 
  Eeckholt, Roelof Lamb. Volmachtgevèr Echtg. E. van Rhijn 
  Engbert, Jan C. van ‘t Voogd  
  Veen, Pieter Voogd  
  Velthuijs, Henrick Gevolmachtigde Ruiter 

1
) 

     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Thomas de Bonthe en echtgenote, 

verstrekken een volmacht aan Henrick Velthuijs om namens hen beslag te 
leggen op de goederen en penningen van jfr Johanna van Briennen toe 
Witten in het schoutambt Wijhe wegens een schuld van ƒ236-13 c.g. met 
rente en daarbij al het noodzakelijke te doen. 

   
 bijzonderheden 

1
) in de compagnie van ritmeester Sijmon van Haersolte. 

   

 

 

626 RAK  94 FOLIO:     243 DATUM:     19-07-1661  

 onderwerp Verklaring van afstand 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stroo, Isaac Comparant  
  Stroo, Abraham Comparant De vrouw van … 
  Hoff, A. Momber  Secretaris 
     
 samenvatting Comparanten verklaren afstand te doen van al hun rechten in hun functie 

van borg ten behoeve van Aecht Henrix die 50 el doek uit het gerecht heeft 
gehaald om te bleken, doek, dat door Leonora van Ninevelt aan Anna 
Constapel was verkocht. 



214 
 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

627 RAK  94 FOLIO:     243 DATUM:     05-08-1661 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Egberts, Jan Schuldenaar  
  Wijchers, Jannichien Schuldenares  
  Cousebant, burgemeester Schuldeiser  
  Ommen, Pieter Geerts van Schuldeiser En anderen, zie tekst 
  Herms, Egbert Borg En echtgenote 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan burgemeester Cousebant ƒ43 

c.g. wegens geleverd laken, aan Pieter Geerts van Ommen ƒ21 c.g. voor 
geleverd bier, aan Gerrijt Jansz, timmerman, ƒ23-18 c.g. voor geleverd hout 
en arbeidsloon, aan Karel Roelofs, smid, ƒ2-6 c.g. voor geleverd ijzerwerk, 
aan Henrick Henrix Boertien ƒ6 c.g. voor schoenen, aan Kier Jansz van 
Wendeloe ƒ20-16 c.g., aan Gerrijt Jansz Valcken ƒ1-13 c.g. wegens gehaalde 
waar en bier, aan Jannes Claesz van der Bruggen ƒ3-10 c.g. voor gehaalde 
waren, aan Dirck Arents aan de weduwe van  Henrick Alberts, Jantien Jans, 
drie jaar rente van ƒ50 c.g., aan Wijcher Jansz Spijker ƒ19 c.g. wegens een 
buit gemaakt paard betaald aan Claes Oosten; zij beloven deze schulden met 
zes weken te betalen, waarvoor hun ouders borg staan, als bij verwonnen 
panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

628 RAK  94 FOLIO:     243v DATUM:      26-07-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Durkerdam, Jan Albartsen v. Volmachtgever  
  Ophuijsen, Engele van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Engel van Ophuijsen om van Claes 

Pietersen Pijperdam het geld te vorderen dat deze achter is, conform 
rekening en verder al het noodzakelijke te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

629 RAK  94 FOLIO:     244 DATUM:     26-08-1661 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Cornelis, Jacob Comparant  
  Caspers, Toenis Voogd  
  Abrahams, Aert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van  zijn voogden alle goederen te hebben ontvangen 

die zij onder hun berusting hadden, waarvoor hij hen bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

630 RAK  94 FOLIO:     244 DATUM:     29-08-1661 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Campen, Jacob Jansz van Wdn. Femme J. van Heerde Vader 
  Nest, Laurens Jansz Voogd  
  Campen, Jan Jacobsz van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Jacobsz als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ4 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 
   

 

 

631 RAK   94 FOLIO:     244 DATUM:      09-09-1661 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bartelts, Jan Comparant Zwartsluis - schipper 
  Steenbicker, Gerrijt Willems Opdrachtgever (?)  
  Steenbicker, Frerick Willems Opdrachtgever  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de gebroeders Steenbicker ƒ25 g.g. te hebben 

ontvangen voor de 25 ligdagen die hij in Zutphen met zijn schip heeft 
doorgebracht, wegens een arrest van Jan Lambertsen Mandemaeckers dd 
december 1660, welke dagen niet door Jan Mandemaeckers werden vergoed, 
waarvoor hij hen bedankt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

632 RAK  94 FOLIO:     244v DATUM:     24-10-1661 

 onderwerp Verklaring 
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 onroerend goed Huis 
  Kampen, Kalverhekkenweg 
   
 comparanten Gerrijts, Dirck Voogd  
  Traenenburg, Albert Janssen Voogd  
  Henrix, Abraham Echtgenoot Hille Gerrijtsen 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van Jacob Gerrijtsen en Maeijken 

Andriessen van Aesselen, zijn bedankt voor hun werk en er is afgesproken 
dat Abraham Henrix, echtgenoot van Hille Gerrijtsen, aan de weduwe 
Maeijken Andries ƒ49 c.g. met rente betaald en voor de kinderen zal uitkeren 
ƒ10 c.g.: een rijksdaalder terstond en de rest in mei, terwijl hij ƒ40 c.g. krijgt 
van de kindsdelen, gevestigd op een huis in Kampen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

633 RAK  94 FOLIO:     245v DATUM:      14-11-1661 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrixen, Jan Wdn. van Marrigien Gerrijts Vader 
  Henrixen, Claes Voogd  
  Elburgh, Jan van der Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerrijt, Thonijs, 

Jacobien, Jannichien, Greetien en Aeltien Jansz als moeders erfdeel te 
hebben gereserveerd ƒ12 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 
   

 

 

634 RAK  94 FOLIO:      245v DATUM:      14-11-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Worst, Jacob Hans Volmachtgever  
  Salm, Cornelis Jansz Gevolmachtigde Koopman A’dam 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Cornelis Jansz Salm om in 

Amsterdam te vorderen van het Ossen Comptoir het geld van de verkoop 
van negen ossen, vermeld in boek folio 172 en daarbij al het noodzakelijke te 
doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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635 RAK  94 FOLIO:     246 DATUM:     27-11-1661 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eems, Johannes van Schuldenaar  
  Dominicus, Jan Schuldeiser De weduwe van … 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Jan Dominicus een 

bedrag van ƒ33-12 c.g. wegens geleverde olie en belooft het te betalen op 
Vastenavond a.s., waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn, als bij 
verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

636 RAK  94 FOLIO:     246v DATUM:     28-11-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Wijntges, Johan Gevolmachtigde Oud-schepen van Hoorn 
  Sweers, E. van Volmachtgeefster Moeder en Weduwe van 

1
) 

  Schinckel, Gerrijt Meeussen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Namens zijn moeder, zal comparant alle huizen en landerijen in Overijssel 

verkopen, die zij daar bezit en de nodige maatregelen treffen, verder de 
uitstaande gelden innen, in der minne of gerechtelijk en doen wat 
noodzakelijk is. Voor de goederen in Kampen geeft hij een volmacht aan 
Gerrijt Meeussen Schinckel, om hetzelfde te doen. 

   
 bijzonderheden 

1
)  Nicolaes Wijntges, in leven muntmeester van West-Friesland. 

   

 

 

637 RAK  94 FOLIO:     247 DATUM:     29-11-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Slooth, Jurriana Volmachtgeefster Wed. burg. H. Voorne 
  Voorne, jkr Gerhard Gevolmachtigde Zoon - vaandrig 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar zoon de vaandrig Gerhard 

Voorne om haar zaken waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en te 
doen wat zij zelf ook gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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638 RAK  94 FOLIO:     247v DATUM:     04-12-1661 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Geen 
   
 comparanten Sondagh, Jan Schuldenaar  
  Putten, Bartholomeus P. van Schuldeiser  
  Nessinck, Roeloff Borg Bakker 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Bartholomeus Peters van Putten 

een bedrag van ƒ229-2 c.g. wegens onbetaalde accijns van mei tot november 
1661, dat hij belooft te betalen heden over 14 dagen, uiterlijk drie weken en  
waarvoor hij als borg heeft aangesteld Roeloff Nessinck. 
NB. in de kantlijn: op 30-12-1661 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

639 RAK  94 FOLIO:   248 DATUM:     00-11-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Triglandius, ds Jacobus Executeur Predikant te A’dam 

1
) 

  Bas, Jan de Executeur Nomine uxoris - voogd 
  Laet, Dionijs de Executeur Voogd 
  Veen, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Jan de Mareez Daniels en voogden over 

diens kinderen, conform akte dd 12-11-1661 gepasseerd in Amsterdam, 
verklaren hun toestemming te geven de procuratie door overledene gegeven 
aan Jan Veen te ondersteunen en voor de magistraat van Kampen hun 
kwestie tegen Willem Vries uit Emmerick en alle andere schuldeisers te 
behandelen en al het nodige te doen om de zaken op te lossen. 

   
 bijzonderheden 

1
) nomine uxoris 

   
 

 

640 RAK  94 FOLIO:      248v DATUM:      06-12-1661 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Burgwal, bij de Kalverhekkenbrug 
   
 comparanten Dirx, Jennigien Schuldenares Wed. H. Clooster 
  Breda, Rutger van Momber Secretaris 
  Weerde, Gerrijt Willems vd Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Gerrijt Willems van de Weerde een 

bedrag van ƒ632-12-8 c.g., dat zij belooft te betalen in termijnen, tegen 5 
procent per jaar, te beginnen met Pasen 1663. Als speciaal onderpand stelt 
zij haar huis en de erfenis en het legaat dat zij van Anna Gerrijts tegoed 
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heeft.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

641 RAK  94 FOLIO:     249v DATUM:      16-12-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en hof 
  Duisburg, Beeckstraat, bij de Martenspoort, de hof bij de Koepoort  
   
 comparanten Meijer, Jacob de Volmachtgever Echtpaar 
  Cruithoven, Trijntien Henrix Volmachtgeefster  
  Coopsen, Henrick Volmachtgever Echtpaar 
  Cruithoven, Louijse Henrix Volmachtgeefster  
  Janssen, Dirck Gevolmachtigde Zwager – Duisburg (D) 
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan hun zwager Dirck Janssen, 

echtgenoot van Margareta Henrix Cruithoven, om de verkoop van het huis 
van hun vader, Henrick Cruithoven, te regelen en daarbij al het noodakelijke 
te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

642 RAK  94 FOLIO:      250 DATUM:      24-12-1661 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis het Rode Hert 
  Kampen, Bovenpoorte 
   
 comparanten Dirx, Jennechien Wed. Henrick Gerrijtsz Clooster Moeder 
  Eems, Johannes van  Voogd  
  Beevergeern, Daniel J. v. Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gerrijt, Greetien,  

Beertien, Dirck en Wijndelt Henrixen Clooster als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en 
een handwerk te laten leren en te doen wat van een goede moeder wordt 
verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn. Als onderpand geldt haar 
huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

643 RAK  94 FOLIO:     250v DATUM:     04-01-1662 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Lubberts, Jan Comparant  
  Pieters, Cornelis Voogd  
  Martens, Geert Voogd Overleden 
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de goederen te hebben ontvangen die 

zij onder hun berusting hadden, waarvoor hij hem bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

644 RAK  94 FOLIO:    250v DATUM:     27-02-1662 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Buiten Hofstraat 
   
 comparanten Eems, Johannes van Comparant  
  Borneman, Bernhardt Gevolmachtigde  
  Gelein, Gerhardt van Volmachtgever Koopman – A’dam 
     
 samenvatting Comparant verklaart te hebben overhandigd aan Bernhardt Borneman een 

bedrag van ƒ100 c.g., afkomstig van de aanbetaling van de verkoop van zijn 
huis in Kampen dat met Pasen door Jan Janssen geheel zal worden voldaan, 
omdat hij, comparant, nog een schuld heeft bij volmachtgever wegens 
geleverde winkelwaren, die nog niet geheel is betaald.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

645 RAK  94 FOLIO:     251 DATUM:     06-03-1662 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egberts, Jochum Comparant  
  Egberts, Lubbert Comparant  
  Rhenen, Jan van Comparant Echtg. Aeltien Egberts 
  Jochums, Egbert Comparant Vader 
  Goerts, mr Reijner Voogd Chirurgijn 
  Gerrijtsen, Jan Voogd Bakker 
     
 samenvatting Comparanten, mede caverende voor hun zuster Jennigien Egberts, getrouwd 

met Lucas Wijcherts wonende in Hoorn, verklaren van hun voogden alle 
goederen te hebben ontvangen die zij onder hun berusting hadden, waarvoor 
zij hen bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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646 RAK  94 FOLIO:     251v DATUM:     17-03-1662 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Sloot, Johan Volmachtgever Burgemeester 
  Milius, Jacobus Volmachtgever  
  Glauwe, jkr Sijmon Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van wijlen burgemeester Roeloff 

van Ingen en Jfr Johanna Voorne en erfgenamen van Nicolaa Voorne, 
echtgenote van burgemeester Robert van der Beeck, hebben een volmacht 
verstrekt aan jkr Sijmon Glauwe om de zaken van het erfhuis waar te nemen, 
de boedel te scheiden en te verdelen, zoals comparanten zelf gedaan zouden 
hebben, indien aanwezig.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

647 RAK  94 FOLIO:     252 DATUM:     17-04-1662 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, tussen Marrigien Timentsen en Jacob Martens Scholte 
   
 comparanten Kock, Jan Jansz Schuldenaar  
  Hoolboom, Rodolph Schuldeiser IUDr - echtpaar 
  Adriaensen, Maria Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant, zijn echtgenote, Jennichien Everts, is niet aanwezig, verklaart 

van Rodolph Hoolboom en diens echtgenote ontvangen te hebben een 
bedrag van ƒ400 g.g. tegen 5½ procent per jaar, als eerste aanbetaling voor 
het huis gekocht van Arent Brandt, dat hij ook als onderpand stelt.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

648 RAK  94 FOLIO:      252v DATUM:      09-05-1662 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis 
  Deventer, Engestraat 
   
 comparanten Duircoop, Jan Volmachtgever  
  Malen, Johan van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johan van Malen om in de registers 

van Deventer een rente-inschrijving van ƒ14 g.g. jaarlijks, uit een huis aldaar, 
te casseren, ingesteld door Sweer Janssen t.b.v. de weduwe van dr Heurinck 
en later aan hem overgedragen; hij meldt kapitaal en rente te hebben 
ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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649 RAK  94 FOLIO:      253 DATUM:      05-06-1662 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Hof 
  Borculo, aan de Steeg, tusen Geerloff Kapper en Hermen Bannincks hof 
   
 comparanten Kijstemaker, Jannigien Volmachtgeefster Wed.H. Wernersen  
  Hoochstraeten, H. van Momber Secretaris 
  Milingius, Seijne Gevolmachtigde Burgm. Borculo 
     
 samenvatting Comparante, dochter van Hermen Kistemaker, verstrekt een volmacht aan 

Seijne Milingius om namens haar een hof in Borculo over te dragen aan de 
kinderen van Thuenis van Eijberch.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

650 RAK  94 FOLIO:     253 DATUM:      13-06-1662 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Twichien, Jan Jacobssen Comparant  
  Formendraeijer, Michiel Voogd  
  Jaspersen, Henrick Voogd  
     
 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 Geen 
   

 

 

651 RAK  94 FOLIO:     253v DATUM:      15-06-1662 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albartsen, Jacob Comparant  
  Albartsen, Evert Comparant  
  Jaspersen, Hendrick Voogd  
  Franssen, Albert Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden alle goederen te hebben 

ontvangen die hun moeder hen bewezen had als vaders erfdeel, waarvoor zij 
hen bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 



223 
 

   

 

 

652 RAK  94 FOLIO:     253v DATUM:      25-06-1662 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Dorsten, Joost Hermssen van Volmachtgever  
  Bollinck, Gerrijt Volmachtgever  
  Hermssen, Lucas Volmachtgever  
  Brandenburg, Bartolt Volmachtgever  
  Linnenhoff, Henrick Dirxs Volmachtgever En C. en J. Leenderts 
  Brouwer, Jan Willems Gevolmachtigde Burgm. Steenwijk 
     
 samenvatting Comparanten, crediteuren van wijlen Mathijs Egberts van der Pijl, hebben 

een volmacht verstrekt aan burgemeester Brouwer om namens hen de 
boedel van overledene te verdelen en de zaken te regelen en daarbij te doen 
wat zij zelf gedaan zouden hebben, indien aanwezig, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

653 RAK  94 FOLIO:     254 DATUM:     30-06-1662 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Philips, Jan Wdn. van Gretien Herms Vader 
  Houdtsager, Joost Voogd  
  Linnewever, Jan Evertsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Leentien als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 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 Geen 
   

 

 

654 RAK  94 FOLIO:     254v DATUM:      02-07-1662 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gulick, Jacob Jansz Volmachtgever Vollenhove 
  Veen, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Veen om zijn zaken hier waar 

te nemen, zowel binnen als buiten rechten en te doen wat hij zelf ook gedaan 



224 
 

zou hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

655 RAK  94 FOLIO:     254v DATUM:     05-07-1662 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersen, Jan Schuldenaar  
  Backer, Jan Hendricksen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Hendricksen Backer ƒ40 c.g. 

wegens gehaalde waren en belooft dit bedrag in de tijd van een half jaar af te 
betalen, waarvoor hij zijn weefgetouw als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

656 RAK  94 FOLIO:     255 DATUM:     05-07-1662 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Borne, Jan Reijnerssen van Schuldenaar  
  Hoochstraeten, Henrick van Schuldeiser Secretaris – voogd 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hendrick van Hoochstraeten als 

voogd over Christina Veen een bedrag van ƒ700 c.g. tegen 5 procent per 
jaar, waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn, als bij verwonnen 
panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

657 RAK  94 FOLIO:     255v DATUM:     12-07-1662 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Veene, Jacob Hermsen Volmachtgever  
  Feijt, Barnardt Gevolmachtigde Advocaat 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Barnardt Feijt om namens hem, als 

borg voor het sterfhuis van commandeur Jan van Daelen, beslag te leggen 
op de ƒ6000 c.g. die hij namens de commandeur op de stad Harderwijk had 
belegd en verder al het noodzakelijke te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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658 RAK  94 FOLIO:     255v DATUM:     18-07-1662 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Oldeneel, Jan van Schuldenaar  
  Eckelboom, Jacob Schuldeiser  
  Egberts, Egbertien Borg Schoonmoeder 
  Jansz, Willem  Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Eckelboom wegens 

achterstallige huishuur een bedrag van ƒ58-8 c.g., waarvan hij belooft nu de 
helft te betalen en de andere helft, waarvoor hij twee borgen heeft, met acht 
weken, waarna comparant zijn goederen, die onderpand waren, weer in 
eigendom krijgt.    

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

659 RAK  94 FOLIO:     256 DATUM:      19-07-1662 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrijtsz, Jan Wdn. van Greetien Henrix Vader 
  Kalff, Jan Voogd  
  Gerbrants, Jacob Jansz Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerrijt, Greete en 

Lammichien Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een 
bedrag van ƒ1000 c.g., te versterven van het ene kind op het andere, de 
kleren 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

660 RAK  94 FOLIO:     256v DATUM:      28-07-1662 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsz, Jan Borg Echtg. Lubbe Thoenijs 

1
) 

  Sanders, Lijsbet Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant stelt zich borg voor Lijsbet Sanders wegens de aankopen die zij 

heeft gedaan in het erfhuis van Bettien Cremers en zal deze als zijn eigen 
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schuld beschouwen. 
   
 bijzonderheden 

1
) schoolmeester. 

   

 

 

661 RAK  94 FOLIO:     256v DATUM:      28-07-1662 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Erckelens, Jan van Volmachtgever  
  Keunen, Johan Gevolmachtigde Zwanenburg 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Keunen om zijn  zaken waar te 

nemen, zowel binnen als buiten rechten en om daar alles te doen wat 
noodzakelijk is, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

662 RAK  94 FOLIO:     257 DATUM:     23-08-1662 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Metselaer, Jan Henrixen Volmachtgever  
  Jurriaens, Evert Volmachtgever Voogd 
  Henricks, Dirck Volmachtgever Voogd 
  Peters, Geertien Gevolmachtigde Wed. H. Metselaer 
     
 samenvatting Comparant, de voogden over Lummigien Henrix Metselaer, dochter van 

wijlen Henrick Metselaer en haar moeder, tevens optredend namens de 
erven van Peter Henrix Metselaer, overleden te Amsterdam, hebben een 
volmacht verstrekt aan de moeder, Geertien Peters, om in Amsterdam de 
erfenis op te eisen van haar overleden zoon en daarbij alle noodzakelijke 
maatregelen te treffen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

663 RAK  94 FOLIO:      257v DATUM:     08-09-1662 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Teschemaecker, Johannes Volmachtgever IUDr 
  Steenbergen, Johannes Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Steenbergen om zijn zaken 

hier waar te nemen, in het bijzonder die over de effecten en het geld van 
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wijlen Willem Teschemaecker jr en daarbij al het noodzakelijke te doen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

664 RAK   94 FOLIO:     258 DATUM:      12-09-1662 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirricksen, Jan Comparant  
  Thoenijs, Femmigien Echtgenote  
  Arents, Albart Comparant  
  Thoenijs, Jannigien Echtgenote  
  Dirricksz, Geertruijdt Schoonmoeder Wed. Thoenijs Hendricksen 
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun schoonmoeder de erfenis en de goederen 

die hun vader hen heeft bewezen voor hun overleden moeder, te hebben 
ontvangen, waarvoor zij haar bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

665 RAK  94 FOLIO:     258 DATUM:     15-09-1662 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lamberts, Jannichien Schuldenares  
  Berents, Marrigien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Marrigien Berents een bedrag van 

ƒ34 c.g., dat zij a.s. Kerstmis zal betalen, als bij verwonnen panden.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

666 RAK  94 FOLIO:     258v DATUM:     15-09-1662 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Engbert, Jan Carsten van ‘t Borg  
  Cattelou, Bernhardt Begunstigde  
  Bilderbeeck, Heiltien Dirx Begunstigde  
  Bilderbeeck, Henrick Dirx Begunstigde  
  Ruiter, Thoenis de Aanvrager  
     
 samenvatting Ten behoeve van Thoenis de Ruiter, heeft comparant zich borg gesteld voor 

Bernhardt Cattelou, en Heiltien en Henrick Dirx Bilderbeeck voor 2/3
e
 deel 
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van het sterfhuis van Jan Berents Bilderbeeck; het andere derde deel is 
bestemd voor Grietien Berents Bilderbeeck, echtgenote van François Nabes, 
van wie men niet weet of hij nog in leven is en dit deel zal op het huis blijven 
rusten.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

667 RAK  94 FOLIO:     258v DATUM:      19-09-1662 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sloot, Jan van Volmachtgever  
  Bornheman, dr Bernhard Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan dr Bernhard Bornheman om 

zijn zaken waar te nemen, in het bijzonder die tegen Egbert Hermsen Muller, 
zowel binnen als buiten rechten en al het noodzakelijke te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

668 RAK  94 FOLIO:      259 DATUM:     29-09-1662 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsz, Jan Volmachtgever Turfverkoper 
  Veen, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Veen om zijn zaken waar te 

nemen, in het bijzonder om van Mellis Kollekes, in der minne of gerechtelijk, 
een bedrag van ƒ78-5 c.g. te eisen wegens geleverde turf en verder al het 
noodzakelijke te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

669 RAK  94 FOLIO:     259v DATUM:     17-11-1662 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Teelinck, ds Johannes Wdn. Geertruijdt v. Helmont Vader 
  Gansneb gnt T., Reiner Voogd Burgemeester 
  Vriese, Heimen Voogd Idem 
     
 samenvatting Comparant, predikant te Kampen, verklaart voor zijn minderjarige kinderen 

Justus, Sara en Willem Teelinck als moeders erfdeel te hebben gereserveerd 
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de helft van de gemeenschappelijke boedel, m.u.v. ieders lijfstoebehoren, 
conform inventaris aan de voogden overhandigd en belooft hen een 
passende opvoeding te geven en te doen wat een goede vader verschuldigd 
is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

670 RAK  94 FOLIO:     260 DATUM:     02-12-1662  

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, achter den Belt, tussen de Rector en Vrijdagh Herms 
   
 comparanten Herms, Jan Wdn. van Aeltien Frederix Vader 
  Mathijssen, Lambert Voogd  
  Pouwelts, Frerick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Fredrick Janssen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g. en de helft van de erfenis 
van Annigien Frerix uit Deventer, waarvoor hij zijn huis als onderpand stelt; 
hij 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 31-07-1679 bedankt Frederik Jansen zijn voogden met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

671 RAK  94 FOLIO:     260v DATUM:     23-12-1662 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 12 akkers land 
  Kamperveen, tussen burgemeester H. Vriese en jkr Kuinderturff 
   
 comparanten Panhuijs, Jan Jansz Schuldenaar  
  Jurriaens, Lammichien Schuldenares  
  Olijcan, Pieter Schuldeiser Echtpaar 
  Lousen, Willemina Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Pieter Olijcan en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ4000 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand geldt een stuk land in Kamperveen, strekkend van de Hogeweg 
tot aan de IJsseldijk en dit alles voor een periode van zes jaar. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

672 RAK  94 FOLIO:    261 DATUM:     09-02-1663 

 onderwerp Volmacht 



230 
 

   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Jan Volmachtgever Zeilmaker te Stavoren 
  Steenbergen, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Johan Steenbergen om 2/3

e
 

gedeelte van ƒ88-10 c.g. te vorderen, het resterende bedrag van geleverde en 
gemaakte zeilen en daarbij al het noodzakelijke te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

673 RAK  94 FOLIO:      261v DATUM:     12-02-1663 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Jan Wdn. van Weijntien Jans Vader 
  Jansz, Jan Voogd  
  Jansz, Dirck Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Anna Jans als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een rijksdaalder en belooft haar 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 
   

 

 

674 RAK  94 FOLIO:     261v DATUM:     14-02-1663 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bruins, Jennichien Comparante  
  Lubbertsz, Jurrien Echtgenoot  
  Passer, Otto Claesz Voogd  
  Olthuijs, Jacob Henrixen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de goederen van haar vader en 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

675 RAK  94 FOLIO:     262 DATUM:      06-03-1663 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gijsberts, Jan Schuldenaar  
  Lotteren, Peter van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Peter van Lotteren een bedrag van 

ƒ600 c.g., waarvan hij belooft a.s. Jacobi ƒ200 c.g. te betalen en op Martini 
daaropvolgend de rest met de verschuldigde rente, waarvoor hij garant staat 
met zijn persoon en goederen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

676 RAK  94 FOLIO:     262 DATUM:     13-04-1663 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Koecke, Jan Janssen Wdn. van Engele Diricks Vader 
  Diricksen, Evert Voogd  
  Wesselsen, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Dirrick Janssen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g., fuiken, netten en een half 
grootzeil 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 
   

 

 

677 RAK  94 FOLIO:     262v DATUM:     24-04-1663 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirxen, Jan Wdn. van Geesien Hendrix Vader 
  Haen, Hermen Jansz Voogd  
  Captein, Hendrick Albertsz Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Dirck Jansz als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ180 c.g. en de opbrengst 
van moeders kleren; hij 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. 
NB. in de kantlijn: op 29-08-16?? Is aan comparant betaald ƒ125 c.g. op basis 
van dit kinderbewijs. 

   
 bijzonderheden Geen 
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678 RAK  94 FOLIO:     263 DATUM:     19-05-1663 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kierssen, Jan Voogd  
  Sassen, Berent Henricks Voogd  
  Toenissen, Gerrijt Comparant Koperslager Zwolle 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van Henrick Alerts en Aertien 

Lamberts, verklaren van Gerrijt Toenissen een bedrag van ƒ1400 c.g. te 
hebben ontvangen ten behoeve van de pupillen, conform het testament van 
Henrick Janssen Graef tot Hoorn, waarvoor zij hem bedanken met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

679 RAK  94 FOLIO:      263v DATUM:     29-05-1663 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Isebrantsz, Jan Volmachtgever  
  Borneman, Bernhardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Bernhardt Borneman om al zijn 

zaken, zowel binnen als buiten rechten, hier in de stad uit te voeren en 
daarbij te handelen zoals comparant ook gedaan zou hebben, indien 
aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

680 RAK  94 FOLIO:     263v DATUM:      26-05-1663 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelissen, Jacob Schuldenaar Echtpaar 
  Henrix, Jennigien Schuldenares  
  Kierssen, Jan Schuldeiser Echtpaar 
  Ulbrichs, Aeltien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Kierssen en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ300 c.g. waarvoor zij hun persoon en goederen 
als onderpand stellen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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681 RAK  94 FOLIO:     264 DATUM:    02-04-1658 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendrickx, Lijsebet Comparante  
  Hoochstraeten, Hend. van Momber Secretaris 
  Hermansen, Rutger Voogd  
  Janssen, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de goederen van haar ouders te 

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

 

 

682 RAK  94 FOLIO:     264 DATUM:      10-05-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erve en goed genaamd Ravenspronck 
  Oldebroek 
   
 comparanten Glauwe, jkr Lambert Volmachtgever  
  Lingen, Bernhardt van Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Bernhardt van Lingen om hem te 

vertegenwoordigen voor het gerecht van Oldebroek en daar zijn, 
comparants, erf als onderpand te stellen voor de kosten i.v.m. de eis gesteld 
door jkr Henrich Glauwe, zijn vader, inzake de achterstallige pacht van 
Tijmen Henricksz contra Been Dijcksen, zijn borg en daarbij al het nodige te 
doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

683 RAK  94 FOLIO:     264v DATUM:     11-05-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jordaen, Lucas Volmachtgever  
  Wopkens, Gerbert Gevolmachtigde Uit  Bolsward 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Gerbert Wopkens om namens hem 

aan Jacob Jansen de brieven te overhandigen van het huis van Rijck van 
Assen, de kooppenningen op te eisen en verder al het nodige te doen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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684 RAK  94 FOLIO:     264v DATUM:      13-04-1658 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacob, Laurens Comparant  
  Willemsz, Geertruit Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Petersz, Wilem Vader  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun vader de goederen van hun moeder te 

hebben ontvangen, waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

685 RAK  94 FOLIO:     265 DATUM:      13-05-1658 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. Huis met huisje daar tegenover 
      Kampen, Achter de nieuwe Muur 
  2, Twee huizen 
      Kampen, Achter de nieuwe Muur, bij de Koornmarktpoort 
  3. Enige stukken land  
      Kampen, buiten de Venepoort, bij de Coeburger Schans, bij Grafhorst enz. 
   
 comparanten Henricksen, Lucas Schuldenaar En echtgenote 
  Jansz, Lubbert Schuldenaar Idem 
  Henricks, Arents Schuldenaar Wdn. Jannichien Henricksz 
  Hoff, Johan Schuldeiser Secretaris 
  Engbert, Jan C. van ‘t Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johan Hoff een bedrag van ƒ400 

c.g. en aan Jan Carsten van ’t Engbert een bedrag van ƒ500 c.g. tegen 5 
procent bestemd voor de aankoop van goederen uit de erfenis van Jan 
Jansen Herpstede en zijn broer Otto Jansen Herpstede, zoon van Jan Otten 
Herpstede; zij beloven het geld terug te betalen in mei 1659 tegen 5 procent 
per jaar, waarvoor zij de erfenis en goederen als onderpand stellen, 
waaronder enige huizen en diverse stukken land. 

   
 bijzonderheden Details onroerend goed in de akte. 
   

 

 

686 RAK  94 FOLIO:      266 DATUM:     17-05-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thomassen, Lubbert Erfgenamen Eerzaam 
  Steenhuijs, Berent Erfgenamen  
  Grafhorst, Jan A. van Volmachtgever  
  Dirricksen, Abraham Idem  
  Baltersen, Dirrick Idem En echtg. K. Dirrickx 
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  Evertsen, Dirrick Idem Als borg 
  Aeltsen, Aelt Idem Idem 
  Bollinck, Hendrick Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Aeltien Jans en borg voor de anderen, 

verstrekken een volmacht aan Hendrick Bollinck om, in der minne of 
gerechtelijk, van Nanninck Frericksen uit Enkhuizen een bedrag van ƒ600 
c.g. met rente te eisen wegens een obligatie die hij van wijlen Pieter 
Berentsen heeft gehad en daarbij al het nodige te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Meer namen in de akte. 
   
 

 

687 RAK  94 FOLIO:     266 DATUM:     22-05-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Amsterdam, Heiligeweg 
   
 comparanten Jordaen, Lucas Volmachtgever  
  Bock, Casparum de Gevolmachtigde Amsterdam 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Casparum de Bock om namens hem 

te verschijnen voor de schepenen van Amsterdam en te transporteren aan 
Aefken Gerrits, weduwe van mr Jan Arentsz Pelgrom, de losrente brieven 
van ƒ62-10 c.g. die comparant heeft op een huis in Amsterdam, dd 15-06-
1649 door Cornelis Gerritsz Ansloo t.b.v. comparant gepasseerd.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

688 RAK  94 FOLIO:     267 DATUM:     03-06-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, in de omgang achter de Bovenkerk 
   
 comparanten Jans, Lammigien Wed. van Gerrijt Ariaenssen Moeder 
  Henrixen, Toenis Voogd  
  Janssen, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geertruit en 

Ariaentien Gerrijts 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 een ambacht te laten leren en te doen wat een goede moeder 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Als onderpand stelt zij 
haar huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
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689 RAK  94 FOLIO:     267 DATUM:      05-06-1658 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Barens, Lubbichien Comparante  
  Breda, R. van Momber Secretaris 
  Hanssen, Aelt Voogd  
  Gerrijtsen, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparante, mede caverende voor haar zuster Mettien Barens, verklaart van 

haar voogden de goederen te hebben ontvangen die deze onder hun 
berusting hadden, waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

690 RAK  94 FOLIO:      267v DATUM:      10-06-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Brunnepe, St. Nicolaasdijk 
   
 comparanten Mensen, Lijfert Wdn. van Merrichien Wijchersz Vader 
  Henricks, Albert Voogd  
  Hermsen, Willem Voogd Kippenverkoper 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Greetien en Mense 

Lijfertsz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen honderd 
daalders en de opbrengst van de kleren en lijfstoebehoren en belooft hen 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed 
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Als onderpand stelt hij 
zijn huis, waar nog een verplichting op rust. 
NB. in de kantlijn: op 11-02-1667 meldt comparant de goederen van zijn 
overleden zoon van de voogden te hebben ontvangen, waarvoor hij hen 
bedankt. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   
 

 

691 RAK  94 FOLIO:     268 DATUM:     14-06-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jansen, Louwe Volmachtgever Burgemeester 
  Grunde, Saris Jansz vd Volmachtgever  
  Hatsma, Jan Gevolmachtigde Secretaris Stavoren 
  Albertsz, Frerick Gevolmachtigde Burger Stavoren 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over Aeltien Heijdema, dochter van dr Celis 

Heijdema en Amerensken de Meijnt, verstrekken een volmacht aan Jan 
Hatsma en Frerick Albertsz om de boedel van dr Celis Heijdema te 
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inventariseren en verder alle noodzakelijke maatregelen te treffen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

692 RAK  94 FOLIO:     268v DATUM:      10-07-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Broederstraat 
   
 comparanten Henricks, Leentien Wed. van Claes Henricksen Moeder 
  Mathen, Peter Jansz vd Voogd Eerzaam 
  Claesz, Willem Voogd 

1
) 

     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Janneken en 

Engeltien Claes als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ200 c.g. en 
belooft hen 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 haar huis als onderpand.  

   
 bijzonderheden 

1
) stadskok 

   

 

 

693 RAK  94 FOLIO:      269 DATUM:      21-08-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis 
  Hoorn 
   
 comparanten Thomasz, Lubbert Volmachtgever  
  Arensz, Betten Echtgenote  
  Beeck, Thomas Gevolmachtigde Notaris te Hoorn 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan notaris Beeck om, in der minne of 

gerechtelijk, een bedrag van ƒ200 met rente te eisen, gevestigd op een huis 
in Hoorn gekocht door Henrick Helmichsz en nu geërfd door diens dochter 
Aeltien Henricks.    

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

694 RAK  94 FOLIO:     269v DATUM:      04-09-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksen, Lucas Volmachtgever En echtg. M. Dolberts 
  Jansen, Lubbert Volmachtgever Echtg. G. Henricks 



238 
 

  Henricks, Arent Volmachtgever Echtg. J. Henricks 
  Bentheim, Everwijn van Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van hun neef Jan Herpstede, zoon van hun oom 

Dirck Jansen Herpstede, verstrekken een volmacht aan Everwijn van 
Bentheim om, in der minne of gerechtelijk, al hun zaken waar te nemen en 
daarbij het noodzakelijke te doen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

695 RAK  94 FOLIO:     270v DATUM:    24-09-1658 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Severin, Lutgerus Comparant  
  Arents, Steven Begunstigde Essayeur 
     
 samenvatting Comparant verklaart, na ontvangst van het geld, te hebben overgedragen 

aan Steven Arents een obligatie van ƒ600 c.g. op naam van jkr Henrick van 
Lievendal toe Oisterholt, dd 21-04-1641, die hij geërfd heeft van kapitein Jan 
Jansen van Galen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

696 RAK  94 FOLIO:     270v DATUM:     18-10-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentsz, Lubbichien Volmachtgeefster Wed. Evert Wijersen 
  Hoff, J. Momber  
  Lucsen, Hermen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Hermen Lucsen om zich te 

vervoegen bij de bewindhebbers van de Oost-Indische Compagnie in 
Amsterdam en van hen de gage en goederen te eisen van comparantes zoon 
Lodewijck Everts, overleden in dienst van de Compagnie en onder hen 
berustende en verder al het noodzakelijke te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

697 RAK   94 FOLIO:    271 DATUM:      15-11-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Ridder, Lambert Jurriaensz Volmachtgever Eerzaam 
  Jurien, Valerius Gevolmachtigde Koopman A’dam 
  Ferin, Paulus Gevolmachtigde Idem 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Valerius Jurien en Paulus Ferin om 

van de boekhouder van het Bestiael in Amsterdam het geld te vorderen van 
zijn verkochte beesten, folio 166 en daarbij al het nodige te doen, met macht 
van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

698 RAK  94 FOLIO:      271v DATUM:     31-12-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Buijtterdijck, Lucas Janssen Wdn van Grietien Albarts Vader 
  Fama, Anthoni de Voogd  
  Vernie, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Beeltien en Jan 

Buitterdijck 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 
deen goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

699 RAK  94 FOLIO:     272 DATUM:      07-02-1659 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Buijtterdijck, Lucas Janssen Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan NN een bedrag van ƒ48 c.g.; hij 

belooft alle acht weken ƒ8 c.g. te betalen, totdat de schuld voldaan is, als bij 
verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Schuldeiser is niet vemeld. 
   

 

 

700 RAK  94 FOLIO:     272 DATUM:      12-03-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Hof 
  Elburg, buiten de Goorpoort 
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 comparanten Water, Lubbert ten Volmachtgever  
  Sambergen, Gijsbert Gevolmachtigde Zwager 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zwager Gijsbert Sambergen, om 

voor het gerecht van Elburg een hof over te dragen aan Albert Top en daarbij 
al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

701 RAK  94 FOLIO:     272v DATUM:     11-04-1659 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Henricks, Lucas Schuldenaar En echtgenote 
  Jansen, Lubbert Schuldenaar Idem 
  Henricksz, Arent Schuldenaar Wdn. J. Henricksz 
  Engbert, Jan Carsten v.’t Schuldeiser Eerzaam 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Carsten van ’t Engbert een 

bedrag van ƒ300 c.g., gebruikt voor de aankoop van de erfenis goederen van 
Jan Jansz Herpstede, diens broer Otto Jansz Herpstede en zoon Jan Otsen 
Herpstede; zij beloven dit te betalen op 09-03-1660 met 5 procent rente, 
waarvoor zij als onderpand stellen alle gekochte goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

702 RAK  94 FOLIO:     273v DATUM:     12-04-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stellinckwerff, Lauwerens van Volmachtgever  
  Benthem, Everwijn van Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Everwijn van Benthem om, in der 

minne of gerechtelijk, al zijn zaken waar te nemen, in het bijzonder die tegen 
Lijsabeth Sanders en daarbij het nodige te doen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

703 RAK  94 FOLIO:     273v DATUM:     08-06-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Groningen, Lucas Jansen van Comparant  
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  Wijsman, Hermen Voogd  
  Reenen, Berend  van Voogd  
  Helmichsz, Toenis Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de erfenis van zijn ouders te hebben 

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

 

 

704 RAK  94 FOLIO:     274 DATUM:     12-09-1659  

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelisz, Leendert Comparant  
  Cornelisz, Engel Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Leendertsz, Cornelis Vader  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun vader de erfenis van hun moeder te hebben 

ontvangen, waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

705 RAK  94 FOLIO:     274v DATUM:     01-11-1659 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Frans, Lijsebet Wed. van Joost Teunissen Moeder 
  Gerrijtsen, Dirck Voogd  
  Janssen, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Annigien als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. en belooft haar lezen, schrijven en 
wat passend is te laten leren en te doen wat van een goede moeder wordt 
verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

706 RAK  94 FOLIO:     274v DATUM:     26-11-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bartelts, Lubbert Volmachtgever  
  Baeck, Herman de Gevolmachtigde IUDr 
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 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Herman de Baeck om namens hem 

op te treden tegen Arent Willems Backer in de kwestie over verkochte 
beesten, het geld te ontvangen en verder al het nodige te doen om de zaak af 
te ronden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

707 RAK  94 FOLIO:    275 DATUM:      01-03-1660  

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ninevelt, Leonora Schuldenares Wed. Dirck Kier 
  Cramers, Bettien Schuldeiseres Wed. H. W. Reuse 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Bettien Cramers een bedrag van 

ƒ521-8 c.g. wegens geleverde stoffen en andere waren; zij belooft dit terug te 
betalen, waarvoor haar persoon en goederen onderpand zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

708 RAK  94 FOLIO:     275v DATUM:     19-03-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hartgerts, Lubbert Volmachtgever  
  Bornheman, Bernhardt Gevolmachtigde IUDr 
  Hermsen, Dirck Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Bernhardt Bornheman en Dirck 

Hermsen om zijn zaken waar te nemen, in het bijzonder die tegen Willem 
Berentsen Backer en daarbij al het nodige te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

709 RAK  94 FOLIO:    276 DATUM:     09-04-1660 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Perfect, Lubbert Jansz Schuldenaar  
  Buijssencool, Jan Dircxen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Dircxen Buijssencool een 
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bedrag van ƒ200 c.g. dat hij belooft terug te betalen en waarvoor hij al zijn 
goederen als onderpand stelt.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

710 RAK  94 FOLIO:     276 DATUM:      03-05-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Diesmers, Lijsbet Volmachtgeefster  
  Hoff, Albert Momber Secretaris 
  Jacobsz, Egbert Gevolmachtigde Echtgenoot 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om al haar  

goederen te transporteren die in de provincie Gelderland verkocht worden of 
zijn en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

711 RAK  94 FOLIO:     276v DATUM:     27-08-1660 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Lubbert Schuldenaar  
  Neck, Gerrijt van Schuldeiser  
  Keen, Pieter de Schuldeiser Kaarsenmaker 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrijt van Neck een bedrag van 

ƒ161-4 c.g. en aan Pieter de Keen ƒ46-18-8 c.g. wegens ontvangen waren en 
belooft dit te betalen in termijnen, per kwartaal ƒ12 c.g. aan ieder der 
crediteuren, waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

712 RAK  94 FOLIO:    277 DATUM:     02-11-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Draeck, Lubbert Frerixs Volmachtgever  
  Borneman, Bernhardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Bernhardt Borneman om zijn zaken 

waar te nemen, hier en elders, zowel binnen als buiten rechten en te doen 
wat comparant zelf gedaan zou hebben indien aanwezig. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

713 RAK  94 FOLIO:     277v DATUM:      12-02-1661 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Louwe  Comparant Burgemeester 
  Lambertsz, Dieck Comparant  
     
 samenvatting Comparanten, door de magistraat geautoriseerd om de goederen van 

Wilhelmus Velt te ontvangen, berustende onder Thomas de Bonthen, 
verklaren door de erfgenamen van Thomas de Bonthen geheel te zijn 
voldaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

714 RAK  94 FOLIO:       277v DATUM:      21-03-1661 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Lubbe Wed. van Aert Driessen Moeder 
  Janssen, Lucas Voogd  
  Berentsen, Cornelis Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen als vaders erfdeel te 

hebben gereserveerd een daalder ieder en belooft hen lezen en wat verder 
passend is te laten leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

715 RAK  94 FOLIO:      278 DATUM:     30-03-1661 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jordaens, Lucas Schuldenaar Echtpaar - eerzaam 
  Veen, Lummigien Schuldenares  
  Hoochstraeten, Henrick van Schuldeiser Secretaris 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrick van Hoochstraeten een 

bedrag van ƒ800 c.g., waarvoor zij hem de halve opbrengst van hun huis in 
Amsterdam, verkocht aan Marretien Michiels en Gerrijt Janssen dd 19-04-
1655, overdragen en vervolgens schuldeiser volmachtigen om hun zaken in 
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Holland en elders waar te nemen en daarbij al het nodige te doen, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

716 RAK  94 FOLIO:      278v DATUM:      13-05-1661 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Flitser, Luicas Comparant  
  Goesens, Petertien Echtgenote  
  Goesens, Peter Comparant  
  Hendricx, Lubbigien Echtgenote  
  Engbert, Jan Carsten van ‘t Voogd  
  Lambertsen, Albart Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden de goederen van hun ouders te 

hebben ontvangen, waarvoort zij hen bedanken met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

717 RAK  94 FOLIO:     278v DATUM:     08-08-1661 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Nieuwstraat, tussen R. Claessen, veerschipper en J. Windeltsen 
   
 comparanten Janssen, Lambert Wdn. van Aeltien Jans Vader 
  Conraedsen, Jan Voogd  
  Janssen, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerbricht, Marrigien, 

Aeltien, Jan, Hendrickien en Hendrick Lambertsen als moeders erfdeel te 
hebben gereserveerd ieder ƒ75 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. Als onderpand stelt hij zijn huis, 
strekkend van de Nieuwstraat tot achteraan het huis van Willem 
Gortemaeckers. 
NB. in de kantlijn: op 15-07-1679 bedankt Jan Lambertsen de voogden en 
verklaart het geld te hebben ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

718 RAK  94 FOLIO:      279 DATUM:      28-12-1661 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jans, Louwe Voogd Burgemeester 
  Pijl, Egbert ter Voogd  
  Ridder, Lambert Jurriaens Gevolmachtigde Erven W. B. Backer 
  Engbert, Johan C. van ‘t Gevolmachtigde Wed. W. B. Backer 
  Hel, jkr Gerhardt ter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, in hun diverse kwaliteiten, hebben een volmacht verstrekt aan 

jkr Gerhardt ter Hel om alle zaken betreffende het sterfhuis van Warner 
Berentsen Backer waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en daarbij 
al het nodige te doen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

719 RAK  94 FOLIO:    280 DATUM:     10-04-1658 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jans, Magdalena Comparante Wed. M. Sijmonts 
  Breda, R. van Momber Secretaris 
  Louijs, Henrick Bertrant Begunstigde  
     
 samenvatting Comparante verklaart, na ontvangst van zijn betaling, aan Henrick Bertrant 

Louijs te hebben gecedeerd alle rechten op goederen van haar overleden 
echtgenoot in het land van Luik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

720 RAK  94 FOLIO:     280 DATUM:     10-05-1658 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geerts, Marten  Comparant  
  Janssen, Jacob Voogd  
  Arents, Willem  Voogd  
     
 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 Geen 
   

 

 

721 RAK  94 FOLIO:     280v DATUM:     25-05-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed Huis, erf met achterhuis en vrije uitgang 
  Kampen, Nieuwstraat, strekkend tot op de Burgwal 
   
 comparanten Velts, jfr Margreta van der Wed. Albert van der Hell 

1
) Moeder 

     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan Jurrien,Theodora 

Barbara en Arent Christoffel van Hell als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd een huis met inboedel, dat zij in vruchtgebruik heeft 
levenslang. 

   
 bijzonderheden 

1
) burgemeester; voogden niet vermeld. 

   
 

 

722 RAK  94 FOLIO:      280v DATUM:      29-09-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf ten Kelder 
  Wijhe 
   
 comparanten Bogers, jfr Maria Volmachtgeefster Wed. Ltn ter Borch 
  Hoff, J. Momber  
  Rijn, Richard van Gevolmachtigde IUDr 
  Munts, Coenraedum  Gevolmachtigde Postulant te Zwolle 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Richard van Rijn en Coenraedum 

Munts om namens haar voor het gerecht van Wijhe tegen de gedane 
inleiding bij dr Sola c.s. in het erf ten Kelder, schoutambt van Wijhe, 
behoorlijke uitleiding te doen en verder te handelen in de geest van 
comparante, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

723 RAK  94 FOLIO:     281 DATUM:      02-11-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claesen, Marrichien Wed. van Gerrit Berentsz Moeder 
  Stevens, Albert Voogd  
  Stroo, Isac Gerritsz Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Femmeken, Janneken 

en Albertien Gerritsz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind 
een bedrag van ƒ610 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten 
leren en te doen wat een goede moeder betaamt,waarmee de voogden 
tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
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724 RAK  94 FOLIO:     281v DATUM:      27-01-1659 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Martensz, Marrichien Wed. van Hermen Henricks Moeder 
  Arcalens, Jan van Voogd  
  Camen, Jan van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Sara, Marrichien, 

Marten, Lisbet en Beniamin Herms als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd ieder kind honderd daalders, de erfenis van hun tante Truitken 
Jansz, ƒ400 c.g., te versterven van het ene kind op het andere en belooft hen 
lezen, schrijven en een handwerk, de dochters naaien, te laten leren en te 
doen wat van een goede moeder wordt verwacht, waarmee de voogden 
tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

725 RAK  94 FOLIO:      282 DATUM:      01-03-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bogers, jfr Maria Willemsz Volmachtgeefster Wed. Ltn  B. ter Borch 
  Bogers, jfr Joanna Willemsz Volmachtgeefster Zusters 
  Hoff, J. Momber  
  Borch, jkr Dirck ter Gevolmachtigde Zwager 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan jkr Dirck ter Borch om namens 

hen in ’s Gravenhage te eisen van Joan van der Haaer een obligatie groot 
ƒ1600 c.g. staande op de rekening van de ontvanger generaal en hen 
toekomend en daarbij al het noodzakelijke te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

726 RAK  94 FOLIO:     282v DATUM:      18-04-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bogaert, jfr Maria Volmachtgeefster Wed. Ltn. ter Borch 
  Bogaert, jfr Joanna Volmachtgeefster Zusters 
  Hoff, J. Momber Secretaris 
  Wolff, Gerhardt de Gevolmachtigde Procurator te Sluijs 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Gerhardt de Wolff om, in der 

minne of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen, met name tegen Marinus de 
Minus, licentiaat uit Aerdenburg, wegens een stuk land en volgens een 
arrest  het geld te incasseren van het stuk land, dat verkocht is aan de heer 
Tijbout uit Middelburg en verder al het noodzakelijke te doen, met macht van 
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substitutie. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

727 RAK  94 FOLIO:      283v DATUM:      20-05-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrijts, Marten Comparant  
  Janssen, Jacob Voogd  
  Arents, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de goederen van zijn vader te hebben 

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

 

 

728 RAK  94 FOLIO:     283v DATUM:      08-06-1659 

 onderwerp Transport van een obligatie 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, jfr Maria Comparante Zusters 
  Willems, jfr Joanna Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Beaumont, Arnout van Begunstigde Raadsheer 
     
 samenvatting Comparanten verklaren overgedragen te hebben aan raadsheer van Zijn 

Hoogheid, Arnout van Beaumont, een obligatie ad ƒ1600 c.g. staande op het 
comptoir van Philips Doublet, ontvanger van de Generaliteit en van alle 
verdere pretenties af te zien. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

729 RAK  94 FOLIO:      284 DATUM:     18-06-1659 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Geerstraat van der Aa 
   
 comparanten Peters, Michel Schuldenaar Echtpaar 
  Jansz, Weijntien Schuldenares  
  Meijer, Jacob de Schuldseiser Eerzaam 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jacob de Meijer een bedrag van 

ƒ100 c.g., dat zij beloven terug te betalen heden over een jaar tegen 5 



250 
 

procent, waarvoor hun huis als onderpand geldt.  
NB. in de kantlijn: op 11-05-1660 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

730 RAK   94 FOLIO:      284v DATUM:      04-08-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Celle, Merrigien Comparante Zusters 
  Celle, Henrickien Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Velthoen, Reutger Jansz Voogd Majoor 
  Sasse, Gijsbert Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogd alle goederen en erfenissen van hun 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

731 RAK  94 FOLIO:     285 DATUM:    25-08-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bogaert, jfr Maria Volmachtgeefster Wed. Ltn B. ter Borch 
  Bogaert, jfr Joanna Volmachtgeefster  
  Hoff, J Momber Secretaris 
  Borch, Dirck ter Gevolmachtigde Zwager  -  echtgenoot 
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan hun zwager / echtgenoot 

Dirck ter Borch om in Antwerpen van Johan Groenrijs het geld te vorderen 
dat hen toekomt en aan hun moeder gelegateerd was door haar zuster 
Susanna van der Platen en verder om hen te informeren over de stand van 
zaken in Sluis over het proces tegen de heer de Mijnus tot Aerdenburch en al 
het noodzakelijke te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

732 RAK  94 FOLIO:     285v DATUM:     13-02-1660 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Jansz, Henrick  
1
) Schuldenaar Voogden -  kinderen van … 

  Hoolboom, Rodolph Schuldeiser IUDr 
     
 samenvatting De voogden over de kinderen van wijlen Henrick Jansz verklaren schuldig te 

zijn aan Rodolph Hoolboom een bedrag van honderd daalder dat zij met 
Pasen a.s. zullen betalen.  

   
 bijzonderheden 

1
) Oostindiëvaarder 

   

 

 

733 RAK  94 FOLIO:     286 DATUM:      16-02-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis met plaats, boomgaard en halve morgen bouwland 
  Kerspel van Glebbick 
   
 comparanten Corst, Michiel Volmachtgever Echtpaar 
  Jans, Stijntien Volmachtgeefster  
  Maus, Fijdt Gevolmachtigde Burgemeester 
  Weltersen, Welter Gevolmachtigde Burgemeester 
  Schuiren, Jan Gevolmachtigde Glebbick 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan enkele personen om namens 

hen een huis te verkopen en verder alle zaken te regelen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

734 RAK  94 FOLIO:     286v DATUM:      03-05-1660 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Maria Wed. van Thoenis Jansz Moeder 
  Jansz, Dirck Voogd  
  Claesz, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Thoenis 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 Geen 
   

 

 

735 RAK  94 FOLIO:     286v DATUM:     04-05-1660 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Hoff, Mathias Comparant IUDr 
  Hoff, Albertus Comparant IUDr  -  secretaris 
  Roemers, Sara Moeder Wed. Johan Hoff 
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun moeder, weduwe Hoff, de goederen van hun 

vader, ook secretaris van Kampen en ontvanger van Vollenhove, te hebben 
ontvangen en tevens alles van hun grootouders, waarvoor zij haar bedanken 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

736 RAK  94 FOLIO:     287 DATUM:      19-05-1660 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Mettien Wed. van Jan Janssen Moeder 
  Hendricksen, Jan Voogd  
  Jans, Dirrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Janssen als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd twee 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 
   

 

 

737 RAK  94 FOLIO:     287v DATUM:      18-05-1660 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bous, Mechteltien Comparante  
  Breda, R. van  Momber Secretaris 
  Kierssen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogd de goederen te hebben ontvangen die 

onder zijn berusting waren, waarvoor zij hem bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

738 RAK  94 FOLIO:     287v DATUM:     28-06-1660 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Claes, Mettien Comparante  
  Coopman, Cornelis Echtgenoot  
  Wijnholt, Albert Claessen Voogd  
  Cops, Henrick Wolters Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden alle goederen te hebben ontvangen 

die zij onder hun berusting hadden, waarvoor zij hen bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

739 RAK  94 FOLIO:     288 DATUM:     28-06-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ens, jkr Maximilianus van Volmachtgever  
  Wijnbergen, jkr Seino van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan jkr Seino van Wijnbergen om zijn 

zaken waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en daarbij alles te 
doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

740 RAK  94 FOLIO:     288v DATUM:      18-08-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Phelber, Mathijs Volmachtgever  
  Borneman, Bernhardum Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant, caverende voor Adriaen Corber, verstrekt een volmacht aan 

Bernardt Borneman om zijn zaken waar te nemen, in het bijzonder die tegen 
Berent van den Ham en daarbij al het noodzakelijke te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

741 RAK  94 FOLIO:     289 DATUM:      18-09-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bogaerts, jfr Maria Volmachtgeefster Wed. Ltn ter Borch 
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  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Borch, Dirck ter Volmachtgever Echtpaar 
  Bogaerts, Johanna Volmachtgeefster  
  Nevians, Josephus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Josephus Nevians om hun 

zaken in Antwerpen waar te nemen, speciaal die tegen Johannes Groenrijs 
en daarbij al het noodzakelijke te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

742 RAK  94 FOLIO:     289 DATUM:      15-11-1660 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albarts, Maria Wed. van Peter Maetthijssen Moeder 
  Janssen, Lambert Voogd  
  Matthijssen, Reijner Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar drie minderjarige kinderen 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 
   

 

 

743 RAK  94 FOLIO:     289v DATUM:     16-01-1661 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Euberts, Marrigien Comparante  
  Hoochstraeten, Hendrick  v. Momber Secretaris 
  Jans, Aeltien Voogd (?)  
     
 samenvatting Comparante verklaart van Aeltien Jans het geld te hebben ontvangen dat  

haar moeder voor haar gereserveerd had als vaders kinderbewijs, waarvoor 
zij haar bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

744 RAK  94 FOLIO:      289v DATUM:      13-04-1661 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Dirx, Marrigien Comparante  
  Hogereef, Dirck Conraed Echtgenoot  
  Backer, Egbert Jochemse Voogd  
  Datelen, Jan van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden haar vaders goederen te hebben 

ontvangen, waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

745 RAK  94 FOLIO:     290 DATUM:     25-07-1661 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrijtsz, Marcus Comparant  
  Hermsz, Lambert Comparant  
  Rijxen, Lubbert Comparant Schoonvader kinderen Herms 
  Gerrijtsen, Marcus Gevolmachtigde van Lambert Hermsz 
  Wessels, Cornelis Comparant  
  Jansz, Lambert Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat, i.v.m. de afwezigheid gedurende dertien jaar van 

Jacob Hermsz, wiens deel in de nalatenschap, ƒ122 c.g., is verdeeld en van 
wie men aanneemt dat hij overleden is, indien hij wederom mocht komen, zij 
dit deel aan hem zullen uitbetalen en daarvoor borg staan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

746 RAK  94 FOLIO:     290 DATUM:      02-09-1661 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersen, Michiel Schuldenaar  
  Caemen, Jan van Schuldeiser Gevolmachtigde 
     
 samenvatting Comparant verplicht zich a.s. kerstmis aan Jan van Caemen, gevolmachtigde 

van Teleman van Sonnen, te zullen betalen het restant van een obligatie van 
ƒ150 c.g. met rente, waarvoor hij zijn persoon en goederen als onderpand 
stelt.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

747 RAK  94 FOLIO:     290v DATUM:      05-10-1661 

 onderwerp Borgstelling 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jurriaens, Marrigien Borg  
  Breda, R. van Momber Secretaris 
  Olican, Pieter Begunstigde Echtgenote 
  Lous, Willemina Begunstigde  
  Jurriaens, Jan Aanvrager  
     
 samenvatting Na te hebben afgezien van alle beneficiën, stelt comparante zich borg voor 

Pieter Olican en diens echtgenote op verzoek van Jan Jurriaens wegens een 
obligatie van ƒ500 c.g., voor het geval zij in gebreke zouden blijven met 
aflossen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

748 RAK  94 FOLIO:      291 DATUM:      02-11-1661  

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Broederstraat, tussen J. A. van Hardenberg en G. van der Tollen 
   
 comparanten Joris, Magdaleentien Wed. van Jan Tomassen Moeder 
  Pelthers, Rutger Janssen Voogd Stadsmajoor 
  Hardenberg, Jan Abrahams v. Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jonis Janssen als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g. en belooft hem 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

749 RAK  94 FOLIO:      291v DATUM:     13-11-1661 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Martens, Melchior  

1
) Schuldenaar Echtpaar  

  Arens, Woltertien Schuldenares  
  Baeck, jkr Bernard Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Bernard Baeck een bedrag van 

ƒ200 c.g. met 5 jaar rente à 6 procent, dat zij beloven te betalen heden over 
negen maanden en waarvoor zij hun persoon en goederen als onderpand 
stellen, als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden 

1
) kaagschipper. 
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750 RAK  94 FOLIO:    292 DATUM:     25-04-1662 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Velinck, Maria Volmachtgeefster  
  Hoochstraeten, Hendrick van Momber Secretaris 
  Veene, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Johan Veene om, in der minne of 

gerechtelijk, al het uitgeleende geld te vorderen dat haar toekomt, mede 
vanwege de kinderen van haar overleden broer Willem Velinck en daarbij al 
het noodzakelijke te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

751 RAK  94 FOLIO:      292 DATUM:     20-05-1662 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wolters, Michiel Comparant  
  Michielsen, Leendert Voogd  
  Weert, Jan Carsten van Voogd  
  Luicksen, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden alle goederen te hebben ontvangen 

van de erfenis van zijn ouders, broer en zuster, waarvoor hij hen bedankt 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

752 RAK  94 FOLIO:     292v DATUM:     22-07-1662 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoff, Mathias Comparant IUDr 
  Hoff, Albert Comparant IUDr en secretaris 
  Veen, Peter Voogd Apotheker 
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogd alle goederen te hebben ontvangen 

die hij onder zijn berusting had, waarvoor zij hem bedanken met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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753 RAK  94 FOLIO:     292v DATUM:     14-08-1662 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stoffers, Maria Wed. van Jacob Laleman Moeder 
  Velthoen, Rutger Jansz Voogd Stadsmajoor 
  Hooier, Henrick Hermsz Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Aeltien Jacobs 

Lalemans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. en belooft haar 
lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat van een goede 
moeder wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

754 RAK  94 FOLIO:      293 DATUM:     30-01-1663 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen 
   
 comparanten Formendraeijer, Michiel Schuldenaar Echtpaar 
  Caspers, Stijntien Schuldenares  
  Diaconie Waalse Gemeente Schuldeiser te Kampen 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de Diaconie van de Waalse 

Gemeente in Kampen een bedrag van ƒ200 c.g., afkomstig van twee 
verschillende leningen, dat zij beloven terug te betalen en waarvoor de 
verbetering van hun huis als onderpand geldt, als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

755 RAK  94 FOLIO:     293v DATUM:      03-03-1663 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schuckinck, Matthijs Volmachtgever Echtpaar 
  Drochtrop, Mechtelt Volmachtgeefster  
  Boonen, Dirrick Gevolmachtigde Lakenmaker A’dam 
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Dirrick Boonen om de 

achterstallige gage op te eisen van wijlen hun zoon Schuckinck die als 
soldaat op het schip Amersfoort op 08-03-1659 van Amsterdam naar Oost-
Indië is gevaren en daarbij al het noodzakelijke te doen, zoals zij zelf gedaan 
zouden hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
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756 RAK  94 FOLIO:      293v DATUM:     08-05-1663 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Marrigien Volmachtgeefster Echtg. B. van den Ham 
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Wurtsfelt, Paulus van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Paulus van Wurtsfelt om namens 

haar ƒ36 c.g. te innen van Adriaen Valecijn uit Elburg, wegens een jaar 
huishuur en daarbij het noodzakelijke te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

757 RAK  94 FOLIO:     294 DATUM:      14-05-1663 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aets, Marrigien Wed. van Jan Dirricksen Moeder 
  Lubberts, Willem Voogd  
  Arentsen, Claes Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Dirrickien, Mechtelt 

en Elsien 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 
   

 

 

758 RAK  94 FOLIO:     294 DATUM:     29-03-1663 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Umbgrovius, Magnus Volmachtgever Predikant te Zeddam 
  Borneman, Bernhardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Bernhardt Borneman om, zowel 

binnen als buiten rechten, al zijn zaken waar te nemen in de stad Kampen en 
elders, tevens de schulden van het erfhuis van zijn schoonvader Floris 
Janssen van der Maeten te voldoen en verder alle noodzakelijke maatregelen 
te treffen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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759 RAK  94 FOLIO:     294v DATUM:     06-07-1663 

 onderwerp Verzoek 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Burggraeff, Maria Gevolmachtigde Echtg. B. Broddijn 

1
) 

  Broddijn, Balthasar  - jr Volmachtgever Zoon 
  Broddijn, Elisabeth Volmachtgeefster Dochter 
  Breda, R. van Momber Secretaris 
     
 samenvatting Comparante, gemachtigd door haar erfgenamen, na cessie van het 

vruchtgebruik officieel in bezit gesteld van de goederen van Thomas de 
Bonthe, overgedragen aan jkr Arent van Oldeneel evenals het geld van een 
verkochte hof van mr Willem Angel en Jan Broeckman, wil in het bezit 
komen van de goederen en het geld en vraagt toestemming als eigenaar de 
hof te mogen overdragen aan de kopers.   

   
 bijzonderheden 

1
) organist te Antwerpen 

   

 

 

760 RAK  94 FOLIO:     295 DATUM:     07-06-1663 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Hoemaecker, jfr Maria Geertruit Comparante  
  Santen, Daniel van Echtgenoot Burgemeester 
  Tegnegel, Johan G. gnt Stiefvader Burgemeester 
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar stiefvader, echtgenoot van haar moeder 

Margareta Drost, alle goederen van haar vader te hebben ontvangen, m.u.v. 
de goederen in Westfalen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

761 RAK  94 FOLIO:     295v DATUM:    23-07-1663 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Storck, Meindert Woltersz Wdn. van Geertien Jans Vader 
  Storck, Rewert Woltersz Voogd  
  NN Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Bartolt, Arent en Marie 

Meinderts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ30 c.g. en de 
uitzet door de ouders van zijn vrouw, Jan Mox en Marrigien Jans toegezegd 
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 
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762 RAK  94 FOLIO:     296 DATUM:       12-10-1663 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Maria Wed. van Gerrijt Andries Moeder 
  Peters, Peter Voogd  
  Janssen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Andries Gerrijts 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 
behoort te doen, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijde 296v is blanco. 

763 RAK   94 FOLIO:    297 DATUM:      05-05-1658 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vogelpoot, Nicolaas Schuldenaar  
  Daems, Berent Schuldeiser Echtpaar 
  Hoolboom, Helena Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Berent Daems en diens echtgenote 

een bedrag van ƒ400 c.g., deels wegens geleend geld en deels wegens 
gehaald bier, dat hij belooft te betalen en  waarvoor hij speciaal als 
onderpand stelt het geld dat onder de voogden van zijn overleden kinderen 
berust, als bij verwonnen panden.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

764 RAK  94 FOLIO:     297 DATUM:      12-06-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meins, Nicolaes Volmachtgever  
  Steenbergen, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Steenbergen om zijn zaken, 

zowel binnen als buiten rechten, waar te nemen en te handelen zoals 
comparant zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
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765 RAK  94 FOLIO:      297v DATUM:     13-09-1660 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alckmaer, Neeltien Krijnen v. Schuldenares  
  Hosebeen, Claes Dirxs Schuldeiser  
  Kanneman, Wolter Jansz Schuldeiser  
  Lambertsen, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart aan diverse personen schuldig te zijn een bedrag van 

ƒ142 c.g. en ettelijke stuivers, waarvoor zij haar goederen alhier als 
onderpand stelt en tevens de renten uit haar twee brouwerijen en haar 
molen, die voorlopig bij Claes Dirxs Hosebeen zullen berusten zolang het 
bedrag niet is afbetaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

766 RAK  94 FOLIO:      298 DATUM:      09-10-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egmont, Nicolaes van Volmachtgever Oud 27 jaar 
  Geraerts, Goosen Voogd  
  Doornen, Stoffer Jansz van Voogd  
  Cloeskercken, Lambert  Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant en de voogden over zijn zusters Judith, 22 jaar, Eva, 20 jaar, 

Geertruijdt, 17 jaar en Jannichien Egmonts, 15 jaar, allen kinderen van 
Lijsbet Claes en Bartolt Andriesen van Egmont en kleinkinderen van Aefken 
Gijsberts, hebben een volmacht verstrekt aan Lambert Cloeskercken om 
namens hen voor het hof van Holland te verzoeken om tenietdoening van 
een bepaling in het testament van dr Sijmon van Duijn en beloven de 
gevolmachtigde hier niet aansprakelijk te stellen voor het resultaat. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

767 RAK  94 FOLIO:     298v DATUM:     05-03-1661 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egmont, Nicolaes van Comparant Eerzaam 
  Geurtsen, Goosen Voogd  
  Minicus, Stoffer Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de goederen van zijn ouders te 

hebben ontvangen, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
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768 RAK  94 FOLIO:      298v DATUM:     30-05-1664 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Neeltien Comparante  
  Joosten, Wessel Momber  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat Claes Caspersz en zijn vrouw Annichien Gerrits 

haar gedurende elf jaar, met Pinksteren, verpleegd en verzorgd hebben en 
daarvoor belooft zij hen jaarlijks honderd daalders te betalen, waarvoor haar 
persoon en goederen onderpand zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

769 RAK  94 FOLIO:     299 DATUM:      18-04-1664 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brandenburch, Engbert Volmachtgever  
  Versteege, Abraham Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Abraham Versteege om zijn 

uitstaande schulden in Deventer te innen en daarbij al het noodzakelijke te 
doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

770 RAK  94 FOLIO:     299 DATUM:      09-05-1664 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stevents, Engbert Schuldenaar  
  NN Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart nog schuldig te zijn aan resterende kooppenningen een 

bedrag van ƒ82 c.g., dat hij belooft te betalen in vier termijnen: met Pasen 
1665 een vierde deel met de rente en vervolgens jaarlijks met Pasen een 
vierde deel met de verschuldigde rente, totdat het bedrag is betaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
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De bladzijden 299v t/m 301v zijn blanco. 

771 RAK  94 FOLIO:     302 DATUM:      27-02-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Martens, jfr Oedilia Volmachtgeefster Wed. J. van Ingen 
  Breda, R. van Momber  
  Benthem, Everwijn van Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Everwijn van Benthem om 

haar zaken waar te nemen en in het bijzonder die tegen Jan Hermssen uit 
Kamperveen en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

772 RAK  94 FOLIO:     302v DATUM:     18-09-1662 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claes, Oetien Wed. van Robert Hermsz Moeder 
  Everts, Arent Voogd  
  Jansz, Rutger Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Lijsbeth Roberts als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd vijf rijksdaalders 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 
   

 

 

773 RAK  94 FOLIO:     303 DATUM:      29-07-1663 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Borneman, Bernhardt Gevolmachtigde IUDr 
  Jacobsz, Henrick Volmachtgever  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van de weduwe van Jan Jurrijsz 

Backer een bedrag van ƒ424-14 c.g. dat hem toekwam omdat overledene zijn 
voogd is geweest, waarvoor hij haar bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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774 RAK  94 FOLIO:      303 DATUM:      18-04-1664 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Vloeddijk, tussen de wed. G. Maeler en de wed. H. Aertsz 
   
 comparanten Willems, Bette Schuldenares Wed. Peter Jansz 
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Soete, Jan Willemsz Schuldeiser Voogd 
  Schut, Dirck Dirxs Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan de voogden over haar dochter 

Merrigien Peters een bedrag van ƒ300 c.g., het erfdeel van haar vader. Zij 
geeft in onderpand haar huis 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

775 RAK  94 FOLIO:     303v DATUM:     16-05-1664 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirx, Barber Comparante En echtg. Hermen Jansz 
  Dirx, Geertien Comparante  Echtg. Claes Jansz 
  Herms, Greetien Schoonmoeder Wed. Dirck Jansz 
  Baers, Gijsbert Frans Voogd  
  Cruel, Oloff Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun schoonmoeder de goederen van hun 

moeder te hebben ontvangen, waarvoor zij haar en de voogden bedanken 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 304 t/m 305v zijn blanco. 

776 RAK  94 FOLIO:     306 DATUM:      05-04-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Maten, Peter Jansen van der Volmachtgever  
  Enter, Popke Gevolmachtigde Appingedam 
     
 samenvatting Comparant, mede caverende voor Engbert Scheppinck, verstrekt een 

volmacht aan Popke Enter om zijn zaken waar te nemen, zowel binnen als 
buiten rechten en te handelen on de geest van de opdrachtgever, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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777 RAK  94 FOLIO:       306v DATUM:      04-05-1658 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Top, Peter Schuldenaar  
  Hermsen, Dirck Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn wegens huishuur aan Dirck Hermsen 

een bedrag van ƒ66 c.g., dat hij belooft te betalen met ƒ5 c.g. alle veertien 
dagen totdat het bedrag is voldaan, waarvoor zijn persoon en goederen 
onderpand zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

778 RAK  94 FOLIO:     306v DATUM:      10-05-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nijenburch, Petrus Volmachtgever Rector Latijnse school 
  Nijenburch, Anna Volmachtgeefster Echtgenote 
  Brandenburch, Engbert Gevolmachtigde Koopman 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Engbert Brandenburch om, in 

der minne of gerechtelijk, te vorderen van dr Peter Lutenbach uit 
Leeuwarden het opgenomen geld dat comparanten toekomt en daarbij al het 
noodzakelijke te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

779 RAK  94 FOLIO:      307 DATUM:      20-08-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peeren, Pieter van Volmachtgever Koopman te Leiden 
  Lucassen, Hermen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Hermen Lucassen om, in der minne 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

780 RAK  94 FOLIO:     307v DATUM:      27-10-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Budde, Peter Wdn. van Cornelia Petersz Vader 
  Steenbergen, dr Joan Voogd  
  Kloecke, mr Joan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Janneken Petersz Budde 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ150 c.g. en een 
gouden ring en belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te 
doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. Hij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

781 RAK  94 FOLIO:     308 DATUM:     28-12-1658 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aetsen, Peter Schuldenaar  
  Hendricksen, Toenis Schuldeiser Marienberg 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Toenis Hendricksen een bedrag van 

ƒ57-12 c.g. wegens de levering van 18 schapen; hij belooft dit te betalen met 
drie weken, als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

782 RAK  94 FOLIO:     308 DATUM:      09-04-1659 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Het  Westermaetien 
  Kampen, buiten de Kalverhekkenpoort 
   
 comparanten Hout, Peter Vincent de Wdn. van Jannichien Tijs Vader 
  Gleinsen, Peter Voogd  
  Ritmaecker, Henrick Jans Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Thijs Petersen als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 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 07-03-1660 heeft comparant met toestemming  van de 
voogden het geld gebruikt om het Westermaetien te kopen, dat nu 
onderpand is. 

   
 bijzonderheden Geen 
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783 RAK  94 FOLIO:     308v DATUM:     26-05-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Weltersz, Peter Comparant  
  Jansz, Frans Comparant En echtg. Judith Weltersz 
  Lucasz, Hermen Voogd Eerzaam 
  Michelsz, Leendert Voogd  
  Weerdt, Jan Carsten v. Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden de goederen en de erfenis te 

hebben ontvangen van hun ouders, hun drie broers en hun twee zusters, 
waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

784 RAK  94 FOLIO:     309 DATUM:      06-07-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelisz, Pouwel Comparant  
  Cornelisz, Henrick Comparant  
  Cornelisz, Jacob Comparant  
  Jansz, Cornelis Vader  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun vader de goederen van hun moeder te 

hebben ontvangen, waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

785 RAK  94 FOLIO:     309  DATUM:      ongedateerd 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Top, Peter Volmachtgever  
  Bornheman, Bernhardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Bernhardt Bornheman om zijn zaken 

waar te nemen in de stad Kampen en voor het scholtengerecht en daarbij al 
het noodzakelijke te doen, alsof hij zelf aanwezig was. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

786 RAK  94 FOLIO:     309v DATUM:     17-10-1659 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Joosten, Pieter Volmachtgever  
  Bornheman, Barnardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Barnardt Bornheman om, in der 

minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen en speciaal die tegen Steven 
Hendricksen Slachter en daarbij al het noodzakelijke te doen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

787 RAK  94 FOLIO:      309v DATUM:      17-02-1660 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bodde, Peter Comparant  
  Dirx, Webbegien Echtgenote  
  Dirx, Elsien Comparante  
  Wijts, Henrick Bruidegom  
  Welmertsen, Hubert Voogd Eerzaam   -   overleden 
  Eckelboom, Gerrijt Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden de goederen te hebben ontvangen 

die zij onder hun berusting hadden, waarbij inbegrepen de goederen van hun 
afwezige broer Jan Dirx, die zij zelf zullen verdelen; zij bedanken de voogden 
en ontheffen hen van hun voogdijschap.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

788 RAK  94 FOLIO:      310 DATUM:      16-02-1660 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsen, Peter Wdn. van Mettien Henrix Vader 
  Hendricksen, Sijmon Voogd  
  Berentsen, Cornelis Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige  kinderen Marij en Sara Peters als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ5 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 
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789 RAK  94 FOLIO:      310v DATUM:      17-04-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hell, Pieter van Volmachtgever  
  Moercamp, Wessel Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Wessel Moercamp om te vorderen, 

binnen of buiten rechten, van de Scholtes Nieuwerveen uit Geldrop een 
bedrag van ƒ15 c.g. dat hij hem had geleend en al het noodzakelijke te doen.. 

   
 bijzonderheden Niet af; in de kantlijn: vacat. 
   

 

 

790 RAK  94 FOLIO:      311 DATUM:      16-07-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Heden, Pieter van Volmachtgever En namens H. van Heden 
  Heden, Margreta van Volmachtgeefster  
  Bruninck, Jacob Momber Secretaris 
  Langenburch, Goswinus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Anthonie van Heden, verstrekken een 

volmacht aan Goswinus Langenburch om hun zaken waar te nemen, in het 
bijzonder die tegen Albertum Brouwerium en daarbij al het noodzakelijke te 
doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

791 RAK  94 FOLIO:      311 DATUM:     21-08-1660 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijndeltsen, Pieter Wdn. van Greetien Hans Vader 
  Braeckel, Johannes  Voogd  
  Thijsen, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Wijndelt Pietersz als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ60 c.g. en twee zilveren lepels; hij 
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 
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792 RAK  94 FOLIO:     311v DATUM:     21-08-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Olican, Pieter Volmachtgever  
  Gellinckhuijsen, Henrick van Gevolmachtigde Procurator Haarlem 
     
 samenvatting Na herroeping van een volmacht op Zeger van der Pullen, verstrekt 

comparant nu een volmacht aan Hendrick van Gellinckhuijsen om, met 
assistentie van de advocaten Paulus Buis uit Amsterdam en Altetus Tolling 
uit ’s Gravenhage, een proces te begeleiden over de goederen en erfenis van 
zijn ouders voor het gerecht van Haarlem tegen zijn zwager Matheus 
Everswijn en daarbij al het noodzakelijke te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

793 RAK  94 FOLIO:     312 DATUM:      20-11-1660 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsen, Peter Comparant  
  Petersen, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogd de goederen van zijn vader te hebben 

ontvangen, die zijn moeder voor hem had gereserveerd, waarvoor hij hem 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

794 RAK  94 FOLIO:     312 DATUM:      07-02-1661 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vincent, Pieter Schuldenaar Echtpaar 
  Baers, Lammegien Schuldenares  
  Jans, Evertien Schuldeiseres Wed. C. Berentsen 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Evertien Jans een bedrag van 

ƒ112 c.g. wegens achterstallige huur over 1659 en 60 van de bleek, waarvan  
zij beloven te betalen met Pasen ƒ25 c.g. en de rest in de drie volgende jaren 
steeds ⅓ deel, als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
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795 RAK  94 FOLIO:     312v DATUM:      20-03-1661 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vincent, Peter Comparant  
  Baerts, Lammetien Echtgenote  
  Sloth, Peter Hendricks Comparant  
  Baerts, Jannigien Echtgenote  
  Scheller, Aelt Jansen Voogd  
  Velinck, Albart Jansen Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden de erfenis en goederen van hun 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

796 RAK   94 FOLIO:    312v DATUM:     02-07-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Velthuijsen, Peter Volmachtgever Sergeant 

1
) 

  Neger, Trijne Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Trijne Neger om .. 
   
 bijzonderheden 

1
) onder de kapitein Jacob van Utterwijck 

  Niet af; Akte is doorgehaald. 

 

 

797 RAK  94 FOLIO:     312v DATUM:     26-10-1661 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Davidssen, Pieter Schuldenaar  
  Coegels, Cornelis Michiels Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Cornelis Michiels Coegels een 

bedrag van ƒ495 c.g. inclusief de rente tot 30-08, wegens ontvangen garen 
en belooft het eerdaags te betalen als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

798 RAK  94 FOLIO:     313 DATUM:     29-11-1661 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Olican, Pieter Volmachtgever  
  Tollinck, Altetus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Altetus Tollinck om zijn zaken waar 

te nemen in de provincie Holland en namens hem onroerende goederen te 
verkopen, over te dragen en alles te doen wat daarbij noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

799 RAK  94 FOLIO:     313v DATUM:      03-12-1661 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gesteren, Pieter van Schuldenaar  
  Putten, Bartholomeus van Schuldeiser  
  Wesselsz, Cornelis Borg  
     
 samenvatting Comparant belooft met veertien dagen van nu aan Bartholomeus van Putten 

een bedrag van ƒ100 c .g. te betalen wegens belasting van het lopende jaar 
1661, waarvoor hij een borg heeft aangesteld.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

800 RAK  94 FOLIO:     313v  DATUM:     08-02-1662 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Kaag 
   
 comparanten Thijssen, Peter Schuldenaar  
  Henrix, Berent Schuldeiser Echtpaar 
  Wijnherts, Geertien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Berent Henrix en echtgenote een 

bedrag van ƒ305 c.g. tegen 5 procent per jaar, dat hij zal afbetalen als de 
schuld op zijn kaag is voldaan; als onderpand geldt zijn kaag met zeil en 
toebehoren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

801 RAK  94 FOLIO:     314 DATUM:      19-04-1662 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Top, Peter Schuldenaar  
  Ketten, Dirrick van der - sr Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dirrick van der Ketten – de oude, 

een bedrag van ƒ120 g.g. wegens achterstallige huishuur, dat hij belooft te 
betalen in termijnen en waarvoor zijn goederen onderpand zijn, m.n. zijn 
paarden en alles wat hij op het erf van Dirrick van Essen heeft gehad.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

802 RAK  94 FOLIO:      314 DATUM:      28-04-1662 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Nimwegen, Beertien Andries van Volmachtgeefster  
  Hoochstraeten, H. v. Momber Secretaris 
  Petersen, Peter Gevolmachtigde Echtgenoot 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om te eisen van 

Jan Goesten de ƒ200 c.g. die haar toekomen van het land dat zij van haar 
vader heeft geërfd en aan hem is verkocht en daarbij al het noodzakelijke te 
doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

803 RAK  94 FOLIO:     314v DATUM:      12-06-1662 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Petertien Schuldenares Wed. Jan Wesselsen 
  Michielsen, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jan Michielsen een bedrag van 

ƒ17 c.g. dat zij belooft te betalen in de tijd van een half jaar, als bij 
verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

804 RAK  94 FOLIO:     314v DATUM:      28-06-1662 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Crijnen, Philips Volmachtgever  
  Henrix, Jannigien Echtgenote  
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  Steenberg, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Steenberg om zijn zaken waar 

te nemen, in het bijzonder de kwestie van het testament van Willem Stevents 
Bosman tegen Aert Rutgersz Post, namens de erven van overledene en de 
uitspraak aan te horen en verder al het noodzakelijke te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Meer namen in de akte. 
   

 

 

805 RAK  94 FOLIO:     315 DATUM:      30-07-1662 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Leeuwen, Peter van Wdn. van Anneken Huiberts Vader  

1
) 

  Arents, Elbert Voogd  
  Berents, Gosseler Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrickien, Maria en 

Annigien Peters 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 verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden 

1
) Korporaal onder ritmeester Sijmon van Haersolthe 

   

 

 

806 RAK  94 FOLIO:     315v DATUM:      02-12-1662 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Everts, Pieter Wdn. van Trijntien Tuijnen Vader 
  Comes, Peter Voogd  
  Willems, David Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Adam, Geertruit en 

Megtelt 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 
   

 

 

807 RAK  94 FOLIO:     316 DATUM:      02-12-1662 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Willemsen, Peter Wdn. van Judith Everts Vader 
  Potgieter, Sijmon Henrixs Voogd  
  Bos, Wolter Arentsen vd Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Grietien Pieters als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ15 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 Geen 
   

 

 

808 RAK  94 FOLIO:     316 DATUM:     28-01-1663 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Davids, Pieter Schuldenaar  
  Bruijn, Michiel de Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Michiel de Bruijn een bedrag van 

ƒ177 c.g. dat hij belooft te betalen met een maand, uiterlijk zes weken, van 
heden, als bij verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

809 RAK  94 FOLIO:     316v DATUM:      26-09-1663 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis genaamd de Salm 
  Amsterdam 
   
 comparanten Struijck, Peter Mathijssen Schuldenaar Mr metselaar A’dam 
  Heijckes, Jacob Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Heijckes een bedrag van 

ƒ334-14 c.g. dat hij belooft te betalen en waarvoor hij als onderpand stelt zijn 
persoon en goederen en speciaal het legaat van Hermtien Schrijvers, groot 
honderd rijksdaalders, gevestigd op een huis in Amsterdam.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

810 RAK  94 FOLIO:     317  DATUM:      22-03-1664 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Janssen, Peter Wdn. van Aertien Willems Vader 
  Gelder, Jan Peters van Voogd  
  Stevents, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Annigien als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 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 Geen 
   

 

De bladzijden 317v t/m 318v zijn blanco. 

811 RAK  94 FOLIO:      319 DATUM:      21-05-1658 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Rijck Comparant  
  Vouweltsen, Dirck Voogd  
  Gijsbertsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden alle goederen te hebben ontvangen 

die zij onder hun berusting hadden, waarvoor hij hen bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

812 RAK  94 FOLIO:     319 DATUM:     27-05-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Woltersz, Reuwert Wdn. van Maria Henricks Vader 
  Woltersz, Meindert Voogd  
  Henricksz, Carst Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Megtelt en Anna 

Reuwertsz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ15 c.g. en 
belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat van een 
goede vader wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

813 RAK  94 FOLIO:     319v DATUM:      26-01-1659 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Thoenis, Rijckien Schuldenares  
  Hendricks, Hilligien Schuldeiseres  
  Thoenijs, Bettien Borg  
     
 samenvatting Comparante verklaart nog schuldig te zijn aan Hilligien Hendricks een 

bedrag van ƒ12 c.g. dat zij belooft te betalen heden over zes weken en 
waarvoor Bettien Thoenijs borg staat. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

814 RAK  94 FOLIO:     319v DATUM:     05-02-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenberch, Roloff Volmachtgever Koopman Amsterdam 
  Steenbergen, Jacob Gevolmachtigde Ontvanger Mastenbroek 
     
 samenvatting Comparant verklaart een volmacht te geven aan Jacob Steenbergen om, in 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

815 RAK  94 FOLIO:     320 DATUM:      16-08-1659 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Rijck Borg Eerzaam  -  broers 
  Jansz, Henrick Borg  
  Coopsen, Jan Begunstigde Zwager 
     
 samenvatting Comparanten hebben zich borg gesteld voor hun zwager Jan Coopsen voor 

het bedrag dat deze uit handen van de schepenmeesters van Gouda uit de 
boedel van Marcus de Thiens heeft ontvangen, voor het geval iemand anders 
er meer recht op heeft.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

816 RAK  94 FOLIO:     320v DATUM:      12-09-1659 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubbertsz, Rijck Wdn. van Marrichien Jansz Vader 
  Jansz, Jacob Voogd  
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  Claesz, Dirck Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Trintken Rijcksz als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van honderd 
rijksdaalders en een bed met toebehoren of vijftig daalders, de opbrengst 
van de kleren en de lijfstoebehoren en belooft haar lezen, schrijven en 
naaien te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

817 RAK  94 FOLIO:      321 DATUM:      21-10-1659 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where genaamd de Drie Claveren Blaeden 
  Kampen, Achter de nieuwe Muur 
   
 comparanten Berents, Roelof Schuldenaar Echtpaar 
  Jans, Hendrickien Schuldenares  
  Lucassen, Jurrien Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jurrien Lucassen een bedrag 

van ƒ300 c.g. dat zij beloven te betalen op  27-05-1660. Zij stellen hun huis 
als onderpand. 
NB. in de kantlijn: op 26-03-1678 meldt Piter Jansen, echtgenoot van 
Hendrickien Hendricks, kleinkind van schuldeiser, alles te hebben 
ontvangen van Engbert Eckelboom Cuijper; de originele akte is vermist en 
geannuleerd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

818 RAK  94 FOLIO:      321v DATUM:      11-11-1659 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermssen, Willem Schuldenaar / voogd Kippenhandelaar 
  Mense, Lijffert Schuldeiser De kinderen van … 
  Henrixen, Albert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de kinderen van Lijffert Mense, over 

wie hij ook voogd is, een bedrag van ƒ69 c.g. dat hij met Martini 1660 met 
rente belooft te betalen, als bij verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

819 RAK  94 FOLIO:      322 DATUM:     09-11-1659 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wesel, Roelof van Volmachtgever  
  Baeck, Hermannus de Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Hermannus de Baeck om, zowel 

binnen als buiten rechten, zijn zaken in Kampen en Kamperveen waar te 
nemen en daarbij al het noodzakelijke te doen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

820 RAK  94 FOLIO:     322 DATUM:      04-02-1660 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kuijper, Roeloff Berentsz Schuldenaar  
  Twenth, Hendrick Evertsen Schuldeiser De kinderen van … 
  Jurriaens, Jacobien Schuldeiseres Ook overleden 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de kinderen van Hendrick Evertsen 

Twenth en echtgenote een bedrag van ƒ228 c.g. afkomstig van de aanschaf 
van enig gereedschap, gekloofd hout en diverse artikelen uit de houtwinkel 
die door de voogden van de kinderen, Lambert Jurrisz en Henrick Coertsz op 
14-12-1648 aan hem verkocht zijn; hij belooft dit bedrag binnen veertien 
dagen te betalen, onder verband van zijn goederen, als bij verwonnen 
panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

821 RAK  94 FOLIO:     322v DATUM:     19-03-1660 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Janssen, Rijck Borg Wonend a.d. sluis 
  Jacobsen, Cornelis Begunstigde  
  Rijswijck, jkr Johan van Aanvrager c.s. 
     
 samenvatting Comparant stelt zich borg t.b.v. jkr Johan van Rijswijck voor het geld dat 

Cornelis Jacobsen hem schuldig is en belooft dit in twee termijnen te 
betalen, de ene helft met St. Jan in de zomer en de andere helft met Martini 
a.s., onder verband van zijn persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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822 RAK  94 FOLIO:     323 DATUM:      25-06-1660 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsz, Roeloff Schuldenaar  
  Roeloffsen, Isbrant Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant belooft met drie weken aan Isbrant Roeloffsen te betalen ƒ20-5 

c.g. en de onkosten, onder verband van zijn goederen, als bij verwonnen 
panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

823 RAK  94 FOLIO:     323 DATUM:      19-12-1660 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Roeloff Comparant  
  Thoenijs, Jannigien Echtgenote  
  Hendrix, Willem Comparant  
  Thoenijs, Wendeltien Echtgenote  
  Greve, Engbert Voogd  
  Janssen, Rijck Voogd  
     
 samenvatting Namens hun echtgenotes, verklaren comparant van de voogden alle 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

824 RAK  94 FOLIO:    323 DATUM:     10-01-1660 

 onderwerp Geen 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Huigo, Rijck Erfgenaam  
  Dirxen, Claes Erfgenaam  
  Dirxen, Jan Erfgenaam  
     
 samenvatting Tekst gaat niet verder. 
   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

825 RAK  94 FOLIO:     323v DATUM:      07-02-1661 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goests, mr Reiner Schuldenaar Chirurgijn 
  Cock, Nicolaes Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Nicolaes Cock een bedrag van twee 

honderd rijksdaalders, dat hij belooft te betalen heden over zes weken, als 
bij verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

826 RAK  94 FOLIO:     323v DATUM:      09-02-1661 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goests, mr Reijner Schuldenaar Chirurgijn 
  Pijl, Engbert van der Schuldeiser Eerzaam 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Engbert van der Pijl een bedrag 

van ƒ82 c.g., dat hij belooft te betalen heden over een maand, waarvoor zijn 
persoon en goederen onderpand zijn, als bij verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

827 RAK  94 FOLIO:     324 DATUM:      26-06-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rhijn, Richard van Volmachtgever IUDr 
  Borneman, Bernhardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Bernhardt Borneman om het geld te 

innen dat hij tegoed heeft van jkr Johan van Lieuwendal wegens verdiend 
salaris en daarbij al het noodzakelijke te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

828 RAK  94 FOLIO:     324 DATUM:      22-08-1661 

 onderwerp Transport van geld 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goertsz, Reiner Comparant  
  Munts, Elsebe Begunstigde Wed. Casper van Olen 

1
) 



283 
 

     
 samenvatting Comparant verklaart overgedragen te hebben aan de weduwe van 

burgemeester Casper van Olen een bedrag van ƒ162 c.g. afkomstig van de 
boerschappen Halle, Hilten, Hardingen en Geulicken, dat in mindering zal 
worden gebracht van zijn nog te betalen schuld. 

   
 bijzonderheden 

1
) burgemeester 

   

 

 

829 RAK   94 FOLIO:     324v DATUM:      24-09-1661 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goerts, mr Reiner Schuldenaar Chirurgijn 
  Willems, Anna Schuldeiseres Wed. L. L. van Baelen 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Anna Willems een bedrag van ƒ300 

c.g. met 6 of 7 jaar rente, dat hij belooft te voldoen morgen over veertien 
dagen, waarvoor hij zijn persoon en goederen als onderpand stelt, als bij 
verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

830 RAK  94 FOLIO:     324v DATUM:     04-11-1661 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Welthers, Rutger Janssen Borg Eerzaam - stadsmajoor 
  Hoeijck, Kier Arents Begunstigde Turfschipper 
     
 samenvatting Comparant heeft zich borg gesteld voor Kier Arents Hoeijck wegens de 

aanspraken die de stad op hem meent te hebben. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

831 RAK  94 FOLIO:     325 DATUM:     10-12-1661 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tijssen, Reinder Wdn. van Geertruijdt Henrix Vader 
  Gijsebertsz, Jan Voogd  
  Janssen, Aert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Hendrick Reijnertsen als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

832 RAK  94 FOLIO:      325 DATUM:       14-01-1662 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Rutger Schuldenaar  
  Henrix, Dirck Schuldeiser Knecht G. Gasthuis 
  Hermsz, Dirck Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dirck Henrix, tegenwoordig knecht 

in het St. Geertruiden Gasthuis, een bedrag van ƒ120 c.g. voor een geleverd 
zwart hengstveulen, dat hij belooft te betalen volgend jaar met mei, onder 
verband van zijn persoon en goederen en waarvoor zich iemand borg heeft 
gesteld. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

833 RAK  94 FOLIO:      325v DATUM:       07-02-1662 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bartelts, Reijner Wdn. van Jennigien Claes Vader 
  Bartelts, Peter Voogd  
  Corbans, Johannes Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Claes als moeders erfdeel 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

834 RAK  94 FOLIO:      325v DATUM:      09-04-1662 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Otten Roeloff Volmachtgever Turfverkoper Blokzijl 
  Janssen, Gerrit Gevolmachtigde Roededrager 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Gerrit Janssen om, in der minne of 
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gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen en in het bijzonder te eisen van Jan 
Jacobsen, kerkmeester in Emmeloort, een bedrag van ƒ39 c.g. wegens 
geleverde turf en daarbij al het noodzakelijke te doen, met macht van 
substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

835 RAK  94 FOLIO:     326 DATUM:      14-05-1663 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Engberts, Rutger Wdn. van Anna Gijsberts Vader 
  Gijsberts, Henrick Voogd  
  Rijnvis, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aeltien, Nijse, Berent en 

Gerrijt Rutgers als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ50 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 
   

 

 

836 RAK  94 FOLIO:      326v DATUM:      08-06-1663 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricksz, Rutger Wdn. van Zara Jans Vader 
  Stevents, Wijer Voogd  
  Egberts, Wijer Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Trientien en 

Hendrickien Rutgers als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ40 
c.g. en belooft hen lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een goed 
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 11-05-1680 heeft Hendrickien Rutgers, met haar 
echtgenoot Hendrick Roefen, de voogden bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

837 RAK  94 FOLIO:     327 DATUM:      04-07-1663 

 onderwerp Transport 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   



286 
 

 comparanten Nessinck, Roeloff Comparant  
  Meden, Arent Jansz Opdrachtgever  
  Oever, Johannes ten Opdrachtgever  
     
 samenvatting Comparant heeft overgedragen aan zijn opdrachtgevers alle uitstaande 

schulden die hij namens hen geïnd heeft en … 
   
 bijzonderheden Niet af; Akte is doorgehaald; in de kantlijn: vacat. 
   

 

 

838 RAK  94 FOLIO:     327 DATUM:     04-07-1663 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nessinck, Roeloff Volmachtgever  
  Oever, Johannes ten Gevolmachtigde  
  Meden, Arent Jansz van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes ten Oever en Arent Jansz 

van Meden om namens hem de uitstaande schulden in de provincie 
Overijssel te innen wegens verkocht ijzer en kolen en daarbij al het 
noodzakelijke te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

839 RAK  94 FOLIO:      327v DATUM:      07-07-1663 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Scheers, Reinder Volmachtgever  
  Warnerts, Geessien Gevolmachtigde Echtgenote 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote om geld te lenen op 

hun huis en daarvan een akte te laten opmaken. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

840 RAK  94 FOLIO:      327v DATUM:      06-01-1664 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geurtsen, Remer Schuldenaar  
  Baeck, jkr Berent de Schuldeiser  
  Ketten, Dirck van der Borg  
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 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan jkr Berent de Baeck een bedrag van 
ƒ800 c.g., waarvan hij de helft met Pasen a.s. wil voldoen en de rest met 
Pasen het jaar erna. Hij stelt zijn persoon en goederen als onderpand en 
Dirck van der Ketten staat borg voor hem. 
NB. in de kantlijn: op 27-11-1669 meldt de vertegenwoordiger van de weduwe 
van schuldeiser door de weduwe van de borg, Johanna Scherff, te zijn 
voldaan van bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

841 RAK  94 FOLIO:     328 DATUM:     16-05-1664 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ootmarsen, Rutger van Schuldenaar  
  Roemeule, Peter Willemsz Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Peter Willemsz Roemeule een 

bedrag van ƒ40 c.g., dat hij belooft rond a.s. Martini te betalen, waarvoor zijn 
persoon en goederen onderpand zijn, als bij verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 328v t/m 329v zijn blanco. 

842 RAK  94 FOLIO:      330 DATUM:      16-03-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Siberich Comparante  
  Wijchersen, Claes Echtgenoot  
  Gerritsz, Lambert Voogd  
  Lubbersz, Lubbert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de erfenis en de goederen van haar 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

843 RAK  94 FOLIO:     330 DATUM:      10-05-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eckelboom, Stientien Volmachtgeefster Wed. Jan J. Eckelboom 
  Maeten, Peter Janssen vd Momber Zwager 
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  Hendricks, Jan Gevolmachtigde Onderschout Heerde 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Jan Hendricks om haar zaken op de 

Veluwe waar te nemen en daarbij alle noodzakelijke maatregelen te treffen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

844 RAK  94 FOLIO:      330v DATUM:      29-05-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Woltersen, Servaes Comparant Echtpaar 
  Willems, Aeltien Comparante  
  Lucassen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogd de goederen te hebben ontvangen die 

haar vader, Willem Berentsen, als haar moeders erfdeel heeft bewezen, 
waarvoor zij hem bedankt met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

845 RAK  94 FOLIO:     330v DATUM:      08-07-1659 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoogecamps, Stientgen Schuldenares  
  Vos, Sijbert Echtgenoot  
  Dircksz, Aeltien Schuldeiseres Wed. Egbert Jacobsz 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Aeltien Dircksz een bedrag van 

ƒ19 c.g. wegens een lening voor de lommert en belooft dit af te betalen met 
een daalder per week, te beginnen a.s. maandag 11 juli, totdat alles is 
betaald en stelt haar persoon en goederen als onderpand.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

846 RAK  94 FOLIO:     331 DATUM:      11-08-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Stijne Comparante  
  Hoochstraeten, Henrick van Momber Secretaris 
  Dirricksz, Pouwel Voogd  
  Janssen, Hendrick Voogd  
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 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de goederen te hebben ontvangen, 

die haar moeder had gereserveerd als haar vaders erfdeel, waarvoor zij hen 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

847 RAK  94 FOLIO:      331 DATUM:      12-09-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Voirens, jfr Sophia Volmachtgeefster Wed. A. vd Cuerbeecke 
  Hoff, J. Momber  
  Hell, jkr Gerhardt van der Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan jkr Gerhardt van der Hell om zich te 

vervoegen bij jkr Maximilianus van Ensz te Doesburg en van hem te 
vernemen, in der minne of gerechtelijk, de eis die hij op comparante meent 
te hebben en verder haar zaken in Doesburg waar te nemen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

848 RAK  94 FOLIO:     331v DATUM:     16-09-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Voirens, jfr Sophia Volmachtgeefster Wed. A.vd Cuerbeecke 
  Hoff, J. Momber  
  Abbing, Henricus Gevolmachtigde IUDr en advocaat - Zutphen 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Henricus Abbing om te horen welke 

aanspraak jkr Maximilianus van Ensz op haar heeft voor het gerecht van 
Doesburg en daar in haar voordeel op te reageren en verder een obligatie 
van ƒ1100 c.g. aan hem op te zeggen, mits hij de verplichte rente betaalt en 
dit alles met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

849 RAK  94 FOLIO:     332 DATUM:      28-12-1659 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brandtsen, Sijmon Wdn. van Hendrickien Bartolts Vader 



290 
 

  Sweertsen ,Sweer Voogd  
  Janssen, Roeloff Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Bartolt en Evertien 

Sijmons als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ100 c.g. en de 
opbrengst van moeders kleren, alles te versterven van het ene kind op het 
andere, de dochter nog een bed met toebehoren en de zoon een paard 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

850 RAK  94 FOLIO:      332v DATUM:      13-02-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eckelboom, Stijntien Volmachtgeefster Weduwe 
  Hoff, J Momber IUL 
  Maten, Peter Jansz van der Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Peter Jansz van der Maten om haar 

uitstaande schulden te innen in Gelderland en elders, in der minne of 
gerechtelijk en daarbij al het noodzakelijke te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

851 RAK  94 FOLIO:     333 DATUM:      06-06-1660 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Maelers, Swaene Wed. van Jan Berens Moeder 
     
 samenvatting Comparante heeft haar dochter Annigien Jans voor haar vaders erfdeel 

bewezen een bedrag van ƒ175 c.g., dat zij zal ontvangen van de verkoop van 
haar huis aan Gerrijt Willems en waarmee de dochter tevreden is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

852 RAK  94 FOLIO:      333 DATUM:      11-09-1660 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Jans, Stijne Comparante  
  Dreese, Berent Comparant  
  Hans, Engele Moeder  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun moeder de erfenis en goederen te hebben 

ontvangen van hun vader, waarvoor zij haar bedanken met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

853 RAK  94 FOLIO:     333v DATUM:      03-11-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Emrick, Stephanus van Gevolmachtigde Predikant  
  Tesschemaecker, Simeon Gevolmachtigde Med. dr te Deventer 
  Langenburg, Gooswinus Gevolmachtigde Procurator 
     
 samenvatting Comparanten, schoonzoon en zoon van Anna van Diest wed. Engelbertus 

Tesschemaecker en beiden gevolmachtigde van Anna Maria Vircus, wed. 
Adam Dresanus, med.dr, en haar broer Wilhelmus Vircus, verstrekken op 
hun beurt een volmacht aan Gooswinus Langenburg om namens hen te 
procederen over de goederen en het geld met de erfgenamen van Willem 
Tesschemaecker, koopman overleden te Elverveld en daarbij te handelen in 
het belang van comparanten, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

854 RAK  94 FOLIO:     334 DATUM:      22-11-1660 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Swaentien Wed. Jan ten Tooren Moeder 
  Potgieter, Johan Pijl Voogd  
  Janssen, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Swaentien, Jacobus, 

Hermen en Stijntien als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind 
ƒ150 c.g., de zoons de kleren en lijfstoebehoren en de dochters een bed met 
toebehoren, nieuw of uit de inboedel, de dochters nog een zilveren 
bijhangsel en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en 
te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
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855 RAK  94 FOLIO:      335 DATUM:      23-01-1661 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sanders, Swaentien Wed. van Michiel Sanders Moeder 
  Benninck, Christiaen Gerrijtsz Voogd  
  Laurens, Frerick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Laurens en Trijntien 

Michiels als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ30 c.g. en 
belooft hen lezen, schrijven en een passend handwerk te laten leren en te 
doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 
NB. in de kantlijn: op 23-09-1679 melden Lambert Huberts, echtgenoot van 
Trijntien Michiels en comparante als erfgenamen van Laurens Michiels, alle 
goederen te hebben ontvangen, waarvoor zij de voogden bedanken met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

856 RAK  94 FOLIO:     335v DATUM:     28-01-1661 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Segers, Steven Comparant  
  Steenbergen, Joh. Beeltsnijder Voogd De weduwe van brgm … 
  Smit, mr Dirck Voogd Chirurgijn 
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden alle goederen te hebben ontvangen 

die zij onder hun berusting hadden, waarvoor hij hen bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

857 RAK  94 FOLIO:      335v DATUM:     26-08-1661 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelis, Roeloffien Wed. van Albert Jelijssen Moeder 
  Paelman, Egbert Albertsen Voogd  
  Canneman, Hermen Janssen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Geesien Alberts als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.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 
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858 RAK  94 FOLIO:      336 DATUM:      18-09-1662 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Stientien Wed. van Gijsbert Jans Moeder 
  Kuiper, Willem Jansz Voogd  
  Marcus, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Maria, Geertien en 

Jannichien Gijsberts 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 verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

859 RAK  94 FOLIO:     336v DATUM:      05-02-1663 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Linde, Stientien Goosens vd Comparante  
  Schene, Helmich Aeltsz Echtgenoot  
  Lambertsz, Dirck Voogd  
  Linde, Henrick van der Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de goederen van haar ouders en 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

860 RAK  94 FOLIO:     336v DATUM:     17-04-1663 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Sigien Wed. Rutger Petersen Velthuijs Moeder 
  Geritsen, Cornelis Voogd  
  Janssen, Geert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Marrigien, Petertien, 

Jan en Annigien Velthuijs als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ50 
c.g., de meisjes een bed met toebehoren en de zoon een paard en de op 
brengst van de kleren, alles te versterven van het ene kind op het andere en 
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belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat 
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.  
NB. in de kantlijn: op 05-11-1684 bedankt Annechien Rutgers, in gezelschap 
van haar echtgenoor Arent Evers, de voogden met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

861 RAK  94 FOLIO:     337 DATUM:      23-07-1663 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
   
 comparanten Jacobs, Sara Wed. van Johannes Zeger  
  Top, Joost Jacobsz Voogd  
  Lambertsz, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Maria, Mathijs, 

Engeltien en Jacob Zeger als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen 
ƒ100 c.g., de kleren en ⅓ deel van alle uitstaande schulden waarvan de  
rekening bij vaders vrienden berust; 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. 
NB. in de kantlijn: op 14-06-1677 heeft Clasien Heijmert, weduwe van voogd 
Jan Lambertsz, het geld dat zij onder haar berusting had, uitbetaald.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

862 RAK   94 FOLIO:     337v DATUM:      20-08-1663 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reinertsz, Stoffer Schuldenaar  
  Jansz, Henrick Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Jansz een bedrag van ƒ24 

c.g., dat hij belooft te betalen met St. Jan in de zomer van 1664, onder 
verband van zijn roerende en onroerende goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

863 RAK  94 FOLIO:      337v DATUM:      17-05-1664 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Brantsz, Sijmen Wdn. van Anna Jacobs Vader 
  Henrixen, Jan Voogd op de Hoge Es 
  Stockman, Jan Henrixen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Hendrickien Sijmonts als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g, de kleren en het zilver, 
verkocht voor ƒ181-16-8 c.g. en een bed met toebehoren; hij belooft haar 
lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed vader 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

864 RAK  94 FOLIO:      338 DATUM:      25-04-1664 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Wijcher Gevolmachtigde  
  Claes, Jouckien Volmachtgever  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgever, heeft comparant een volmacht en de daarbij 

horende rechten, ingetrokken van Hermen van der Lansdouwe, die 
gepasseerd was voor schout en keurnoten van Kuinre en Blankenham.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

865 RAK  94 FOLIO:     338 DATUM:     30-04-1664 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsz, Wessel Wdn. van Annichien Peters Vader 
  Kaertemaecker, Joost Jansz Voogd  
  Droogscheerder, Lucas H.  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Catharina en Annichien 

Wessels als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen twee pond 
groot en de helft van alle goederen die hij uit het ambt Lingen zal krijgen en 
belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed 
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 339 t/m 340v zijn blanco. 

866 RAK  94 FOLIO:      341 DATUM:      11-05-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huisje 
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  Kampen, bij de Broederpoort 
   
 comparanten Hermsz, Trienken Wed. van Claes Claesen Moeder 
  Geritsen, Gosen Voogd  
  Caspersen, Claes Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Abraham en Isack 

Claesen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ18 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 Geen 
   

 

 

867 RAK  94 FOLIO:      341v DATUM:     11-05-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Tijmen Volmachtgever  
  Bentheim, Everwijn Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Everwijn van Bentheim om, in der 

minne of gerechtelijk, al zijn zaken waar te nemen, zoals hij zelf gedaan zou 
hebben, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

868 RAK  94 FOLIO:     342 DATUM:     21-05-1658 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wolters, Toenissien Comparante  
  Janssen, Lucas Echtgenoot  
  Janssen, Egbert Voogd  
  Henrix, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden alle goederen te hebben ontvangen 

die zij onder hun berusting hadden, waarvoor zij hen bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

869 RAK  94 FOLIO:     342 DATUM:     17-06-1658 

 onderwerp Verklaring 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Toenisz, Toenis Comparant  
  Siee, Jan Curator  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat de curator van de boedel van Isacc Bevel uit 

Haarlem hem al het geld heeft gegeven dat hem toekwam, waarvoor hij hem 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

870 RAK  94 FOLIO:     342v DATUM:      31-07-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijchersz, Truichien Wed. van Jan Rotgersen Moeder 
  Kistemaecker, Lubbert Jansz Voogd  
  Rutgers, Claes Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij voor haar minderjarige zoon Rotger Jansen als 

vaders erfdeel heeft gereserveerd ƒ3 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 Geen 
   

 

 

871 RAK  94 FOLIO:      342v DATUM:      23-09-1658 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Vulmolen cum annexis 
   
 comparanten Wechhuijs, Toenis Schuldenaar Echtpaar 
  Willemsz, Mechtelt Schuldenares  
  Rijnvisch, Evert Schuldeiser Burgemeester 
  Jansz, Aefjen Schuldeiseres Echtgenote 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan burgemeester Rijnvisch en 

echtgenote een bedrag van ƒ1000 c.g. wegens hun aandeel in de vulmolen 
cum annexis, waarvoor zij dit aandeel als onderpand stellen en al hun 
goederen en huisraad. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

872 RAK  94 FOLIO:     343 DATUM:     29-09-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelisz, Trientien Wed. van Henrick Jansz Moeder 
  Hangersz, Jan Voogd  
  Jansz, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Cornelis, Jacob, 

Mense en Henrickien Henricks als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 
ieder kind een pond groot, te versterven van het ene kind op het andere en 
belooft hen lezen en schrijven te laten leren, de zoons een handwerk en de 
dochters naaien en verder te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

873 RAK  94 FOLIO:     343v DATUM:      31-12-1658 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Claes, Trientien Volmachtgeefster Wed. E. L. Twenth 
  Hoochstraeten, Hendrick van Momber Secretaris 
  Claessen, Hendrick  Gevolmachtigde Schoenmaker 
  Lucassen, Hermen Gevolmachtigde Bakker 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Hendrick Claesen en Hermen 

Lucassen, voogden over haar kinderen Hendrick, Lambert, Hilligen, Sieger 
en Dirrickien Everts Twenth, om de erfenis en de goederen te eisen van hun 
overleden tante Jannigien Lamberts Twenth en daarbij alle noodzakelijke 
handelingen te verrichten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

874 RAK  94 FOLIO:     344 DATUM:      21-01-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendrix, Trientien Wed. van … Moeder 
  Petersen, Wolter Voogd  
  Vinck, Christopher Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen David, Henrickien, 

Dirrick, Abraham en Albert Gerritsen als vaders 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 moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld.  Datum is waarschijnlijk 1659. 
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875 RAK  94 FOLIO:     344v DATUM:      07-02-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Toenis Volmachtgever Mastenbroek 
  Bentheim, Everwijn van Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Everwijn van Bentheim om, in der 

minne of gerechtelijk, al zijn zaken waar te nemen en te handelen in de geest 
van zijn opdrachtgever, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

876 RAK  94 FOLIO:      344v DATUM:      06-04-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Trientien Comparante  
  Martensen, Thoenis Echtgenoot  
  Jacobsen, Gerrit Vader  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar vader alle goederen van haar overleden 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

877 RAK  94 FOLIO:       345 DATUM:      16-05-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bouwsen, Tijs Comparant  
  Tijsen, Janneken Moeder  
  Kiersen, Jan Voogd  
  Baers, Evert Henricksen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn moeder de erfenis en goederen van zijn vader 

te hebben ontvangen, waarvoor hij haar bedankt met belofte van vrijwaring. 
Zij meldt verder dat zij de goederen van haar overleden zoon Berent Bouwsz 
heeft behouden; de voogden worden bedankt en van de voogdij ontheven.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

878 RAK  94 FOLIO:      345v DATUM:      07-06-1659 
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 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Andries, Toentien Comparante  
  Dirxen, Jacob Echtgenoot  
  Assies, Wijer Voogd  
  Rijxen, Hermen Voogd Overleden 
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de goederen te hebben ontvangen 

die zij onder hun berusting hadden, waarvoor zij hen bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

879 RAK  94 FOLIO:     345v DATUM:      09-02-1660 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrix, Trientien Wed. van Jan Roeloffsen Moeder 
  Vonck, Jan Voogd  
  Jansz, Jacob Voogd  
     
 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 Geen 
   

 

 

880 RAK  94 FOLIO:      346 DATUM:      27-07-1660 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Breda, Tijman van Comparant  
  Breda, Geesien van Comparante  
  Wijnties, Hendrick Echtgenoot  
  Jansz, Louwe Voogd Burgemeester 
  Erckelens, Jacob  Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren voor het gerecht hun voogden te bedanken voor hun 

werk, met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
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881 RAK  94 FOLIO:      346 DATUM:      11-08-1660 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendrix, Trientien Wed. Meinert G. Timmerman Moeder 
  Wieringen, Jacob Rijcxen v. Voogd Eerzaam 
  Kanneman, Hermen Jansz Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Henrick Meinertsen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300 c.g. en een 
zilveren beker 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. Hij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

882 RAK  94 FOLIO:      346v DATUM:      04-10-1660 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Trientien Wed. van Jan Janssens Moeder 
  Jacobsen, Dirrick Voogd Linnenwever 
  Berentsen, Cornelis Voogd Lakenmeester 
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Greetien en Willem 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

883 RAK  94 FOLIO:     347 DATUM:      29-10-1660 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Louwe, Trijntien Wed. van Jan Willems Moeder 
  Rijxen, Jacob Voogd Brouwer 
  Janssen, Geert Voogd In het Haatland 
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Willems als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd honderd daalders, een vaars, een bed met 
toebehoren en de opbrengst van vaders kleren en belooft hem lezen en 
schrijven en wat verder passend is, te laten leren en te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
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884 RAK  94 FOLIO:      347v DATUM:       16-01-1661 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mensinck, Toenis Wdn. van Sara Andries Vader 
     
 samenvatting Comparant heeft voor zijn zoon Abraham Toenissen … 
   
 bijzonderheden Niet af; in de kantlijn: vacat. 
   

 

 

885 RAK  94 FOLIO:      347v DATUM:      06-02-1661 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Caspersen, Toenijs Schuldenaar  
  Berentsen, Jan Schuldeiser Echtpaar 
  Alberts, Iede Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Berentsen en echtgenote een 

bedrag van ƒ75 c.g., dat hij met de verschuldigde rente belooft te betalen op 
6 juni a.s., waarvoor zijn goederen onderpand zijn, als bij verwonnen 
panden.    

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

886 RAK  94 FOLIO:      347v DATUM:      05-04-1661 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsen, Thomas Comparant  
  Berentsen, Jan Voogd  
  Janssen, Claes  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de goederen te hebben ontvangen die 

zijn moeder als vaders erfdeel had gereserveerd, waarvoor hij hen bedankt 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

887 RAK  94 FOLIO:      348 DATUM:      19-04-1661 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Mensinck, Thoenijs Wdn. van Marrigien Hendricks Vader 
1
) 

   Arentsen, Berendt Voogd Linnenwever 
  Abeltsen, Evert Voogd Timmerman 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hermen, Hendrick, 

Willem en Elisabeth Thoenijs als moeders erfdeel te hebben gereserveerd 
ƒ200 g.g. samen, zijn dochtertje een zilveren oorijzer, de beste rok en de 
helft van het geld in Coesfelt 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
) kuiper 

   

 

 

888 RAK  94 FOLIO:     348 DATUM:     11-05-1661 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Rempe, Titus Comparant  
  Rempe, Hermen  Volmachtgever  
  Nieuenburg, Jan Gerrijtsen vd Schuldenaar  
  Sein, Thoenis Lenaerts Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart, mede namens zijn broer Hermen, van Jan Gerrijtsen 

Nieuenburg te hebben ontvangen een bedrag van ƒ200 c.g. met de 
verschuldigde rente, in mindering van een bedrag van ƒ500 c.g. dat hun 
moeder Vroutien Meinderts hen had bewezen en gevestigd was op een huis 
dat aan schuldenaar is verkocht; zij bedanken hem voor de aflossing en voor 
alle zekerheid is er een borg aangesteld. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

889 RAK  94 FOLIO:      349 DATUM:      25-07-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Neger, Trijne Volmachtgeefster  
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Veldthuijs, Pieter Gevolmachtigde Zoon  

1
) 

     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar zoon Pieter om haar zaken 

waar te nemen in Munster en het stift en daarbij al het noodzakelijke te doen, 
zowel binnen als buiten rechten. 

   
 bijzonderheden 

1
) sergeant onder kapitein Jacob van Utterwijck. 
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890 RAK  94 FOLIO:     349 DATUM:      16-11-1661 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis met achterliggende woning 
  Kampen, Hofstraat, naast het huis het Swarte Paerdt 
   
 comparanten Peters, Trientien Wed. van Teeuwes Jans Moeder 
  Witsem, Coenraedt Coenr. Voogd  
  Carsten, Michiel Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Pieter Teusz 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een huis naast hun woonhuis met  
een achterhuis, nog een bedrag van ƒ950 c.g., waarvan haar jongste zoon 
reeds ƒ50 c.g. krijgt voor een nieuwe mantel omdat de andere zoon vaders 
mantel heeft gekregen en elk een linnenwevers getouw, waarmee de 
voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

891 RAK  94 FOLIO:     349v DATUM:      14-02-1662 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Thoenijs Schuldenaar  
  Willemsen, Geurt Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de echtgenote van Geurt Willemsen 

een bedrag van ƒ24 c.g. wegens geleverd bier en belooft dit in acht maanden 
terug te betalen, als bij verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

892 RAK  94 FOLIO:     349v DATUM:      05-05-1662 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrix, Trientien Wed. van Peter Jansz Moeder 
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Mathijsz, Reiner Voogd  
  Heimensz, Cornelis Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Beniamin Peters als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ40 c.g. en nog ƒ60 c.g. van de 
kleren, verder nog ƒ100 c.g. uit haar eigen goederen, te ontvangen na haar 
dood; zij 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 
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893 RAK  94 FOLIO:     350  DATUM:      10-11-1662 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Backer, Toenis Helmichsen Voogd Eerzaam 
  Vos, Frerick Willemsen  Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van Hermen Willemsen Reuse, 

zoon van Annigien Frerixs Vos, hebben elkaar gemachtigd om in Naarden en 
elders de erfenis op te eisen, nagelaten door het overlijden van Gretien 
Henrix van Bonda, getrouwd geweest met Roeloff Vos, de boedelscheiding 
te bevorderen, goederen te verkopen enz. en al het noodzakelijke te doen, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

894 RAK  94 FOLIO:      350v DATUM:      06-12-1662 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrijts, Trientien Schuldenares  
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Caspersz, Claes Schuldeiser Zwager 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Claes Caspersz een bedrag van 

ƒ80 ontvangen wegens geldgebrek en belooft dit te verrekenen met de 
erfenis die zij en haar familie te wachten staat van wijlen Jacob Huibertsz, 
onder verband van haar goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

895 RAK   94 FOLIO:      351 DATUM:     19-07-1660 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Velter, Vincent Comparant  
  Bonthe, Thomas Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogd de goederen van zijn ouders te hebben 

ontvangen, waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

896 RAK  94 FOLIO:    351  DATUM:     17-03-1662 
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 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gruitter, Vrijdagh Hermsen Schuldenaar  
  Kijersen, Jan Schuldeiser  
  Kock, Andries Willemsen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Kijersen en Andries Willemsen 

Koch een bedrag van ƒ20 c.g., dat hij belooft te betalen tussen nu en a.s 
Pasen, als bij verwonnen panden. 
NB. in de kantlijn: op 24-07-1661 meldt Aeltien Jansz, echtgenote van 
Andries Willemsen Kock, van bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

897 RAK  94 FOLIO:      351 DATUM:     20-12-1662 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Trientien Wed. van Gerardt Bockhorn Moeder 
  Jansz, Hendrick Voogd  
  Carsten, Michiel Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hendrick, Annichien 

en Maria Gerrijts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ1 c.g. en 
belooft hen goed op te voeden en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

898 RAK  94 FOLIO:      351v DATUM:      15-07-1663 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, tegenover de Kruittoren 
   
 comparanten Janssen, Thijs Schuldenaar Echtpaar 
  Hans, Mettien Schuldenares  
  Slooten, Nollus van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Nollus van Slooten een bedrag 

van ƒ174 c.g. en beloven dit met een jaar te betalen met de rente van 5 
procent, waarvoor zij hun huis als onderpand stellen.   

   
 bijzonderheden Geen 
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899 RAK  94 FOLIO:     351v DATUM:     29-02-1664 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huizen, erven en wheren 
  Kampen, St. Jacobssteeg en Hofstraat 
   
 comparanten Alberts, Volcker Schuldenaar Echtpaar 
  Henrix, Geertien Schuldenares  
  Mulert tot de Ordel, Dirck     Schuldeiser  
  Voorne  Gerhardt Hendrix Schuldeiser  
  Stuirman, Henrick Crachts Schuldeiser IUDr - burgemeester 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen 

van mr Wolter Schaep en jfr Johanna Voorne, een bedrag van ƒ800 c.g. 
tegen 5 procent per jaar, waarvoor zij als onderpand stellen hun huizen.  
NB. in de kantlijn: op 20-101-1666 meldt de ltn Voorne van bovenstaande te 
zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

900 RAK  94 FOLIO:     352 DATUM:     22-03-1664 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Thijs Schuldenaar  
  Ridder, Lambert Jurriaens Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Lambert Jurriaens Ridder een 

bedrag van ƒ172 c.g. tegen 5 procent per jaar, waarvoor zijn persoon en 
goederen onderpand zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

901 RAK  94 FOLIO:     352v DATUM:      25-04-1664 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claes, Thoenijssien Comparante  
  Hoochstraeten, Hendr. van Momber  
  Janssen, Engbert Voogd  
  Hendricksen, Wolter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden alle goederen van haar ouders te 

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

 

De bladzijden 353 en 353v zijn blanco. 
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902 RAK  94 FOLIO:     354 DATUM:      10-05-1658 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrijtsen, Willem Comparant  
  Schuppingen, Henrick H. van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogd alle goederen te hebben ontvangen die 

hij onder zijn berusting heeft gehad, waarvoor hij hem bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

903 RAK  94 FOLIO:      354 DATUM:      19-05-1658 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Willemtken Wed. van Hermen Lucasz Moeder 
  Thomasz,Lubbert Voogd  
  Bel, Geert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lucas en Henrick 

Hermsz 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 
   

 

 

904 RAK  94 FOLIO:     354v  DATUM:      25-06-1658 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goerselaer, Wijchman Comparant  
  Dijck, Jan Gerritsen van Begunstigde Eerzaam 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor een ontvangen bedrag te hebben getransporteerd 

aan Jan Gerritsen van Dijck zijn recht en verkregen verwin dat hij tegen 
Leonora van Nieuvelt heeft. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

905 RAK  94 FOLIO:     354v DATUM:      06-12-1658 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albertsz, Windelt Schuldenaar  
  Jochemsz, Toenis Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Toenis Jochemsz een bedrag van 

ƒ105½ c.g. wegens achterstallige huishuur, dat hij belooft te betalen in 
termijnen: met Nieuwjaar ƒ33 c.g., met Martini 1659 ƒ47-10 c.g. en de 
resterende ƒ25 c.g. zijn teruggegeven, als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

906 RAK  94 FOLIO:     355 DATUM:     16-04-1659 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Duiren, Willem Helraedt van Comparant  
  Willemsen, Rutger Voogd  
  Ham, Berendt van den Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden alle goederen van zijn ouders te 

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

 

 

907 RAK  94 FOLIO:     355 DATUM:      22-04-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Everest, Wolter Henricksz van Volmachtgever  
  Borneman, Bernhardus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Bernhardus Borneman om, in der 

minne of gerechtelijk, te vorderen van Dirck Petersen in Mastenbroek het 
geld van de verkochte schapen en verder zijn zaken in Mastenbroek en 
elders waar te nemen en daarbij al het noodzakelijke te doen, met macht van 
substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

908 RAK  94 FOLIO:     355v DATUM:     04-06-1659 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Henckst, Willem Govertsz Volmachtgever  
  Langenburch, Gooswinus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Gooswinus van Langenburch 

om, in der minne of gerechtelijk, al zijn zaken waar te nemen, in het bijzonder 
die met Jan Jaspersz Hagelbroeck en daarbij al het noodzakelijke te doen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

909 RAK  94 FOLIO:      356 DATUM:     24-09-1659  

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stinstra, Wijbrant Wdn. van Nijsken Jansz Vader 
  Smitt, Mathijs Voogd  
  Brul, Leendert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Henrick Wijbrantsen als 

moeders erfdeel te hebben bewezen ƒ100 c.g., waarvan de zoon jaarlijks de 
rente zal genieten 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 
   

 

 

910 RAK  94 FOLIO:     356v DATUM:      09-11-1659 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lamberts, Webbigien Schuldenares Wed. L. Jurriaensen 
  Breda, R. van Momber Secretaris 
  Bertolt, Geertruit Schuldeiseres Wed. A. v. Ruitenburch 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van burgemeester Arent 

van Ruitenburch een bedrag van ƒ300 c.g. met rente vanwege een obligatie 
met haar echtgenoot gepasseerd; zij belooft te betalen nu over een jaar en 
stelt als onderpand de goederen die zij heeft geërfd en zal erven van haar 
schoonvader, die ze in vruchtgebruik heeft en de goederen die zij van 
Twenth heeft geërfd.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

911 RAK  94 FOLIO:    357 DATUM:     09-01-1660 

 onderwerp Verklaring 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsen, Willem Comparant  
  Gerbertsen, Aelt Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart aan Aelt Gerbertsen het bedrag van honderd daalders 

te betalen met rente op St. Martin aanstaande, als bij verwonnen panden. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

912 RAK  94 FOLIO:     357v DATUM:      19-04-1660 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Breda, Wolterus van Comparant  
  Jansz, Louwe Voogd Burgemeester 
  Erkelens, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de erfenis en goederen te hebben 

ontvangen van zijn ouders en grootmoeder, waarvoor hij hen bedankt met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

913 RAK  94 FOLIO:      357v DATUM:      17-04-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Breda, Wolterus van Volmachtgever  
  Wijntges, Henrick Gevolmachtigde Zwager 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan de eerzame Henrick Wijntges om, 

zowel binnen als buiten rechten, zijn zaken  waar te nemen en in zijn geest te 
handelen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

914 RAK  94 FOLIO:     358 DATUM:      04-05-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Stuk land 
  Kamperveen, tussen Jan Jansz Panhujs en de Eijlanders 
   
 comparanten Nicolaes, Wilhelm Gevolmachtigde  
  Panhuijs, Jan Jansz Gevolmachtigde  
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 samenvatting Comparant, gevolmachtigd door zijn echtgenote dd 03-05-1660 te Heerde om 

haar onroerende goederen buiten Kampen te verkopen en over te dragen, 
verstrekt op zijn beurt een volmacht aan Jan Jansz Panhuijs om een aandeel 
in een stuk land, dat zij bezit met de dames Kuijnderturff en Jochem Egberts, 
te transporteren.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

915 RAK  94 FOLIO:      358v DATUM:      01-05-1660 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backer, Warner Schuldenaar  
  Dorsten, Claemer van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Claemer van Dorsten een bedrag 

van ƒ98-14-12 wegens twee jaar onbetaalde huishuur; hij belooft dit bedrag 
te betalen in de tijd van een half jaar vanaf heden, waarvoor al zijn goederen 
onderpand zijn en waarvoor ook zijn schoonmoeder Truijde Frans haar 
goederen als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

916 RAK  94 FOLIO:      358v DATUM:     09-05-1660 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Warner Comparant  
  Veene, Johan Th. Voogd Burgemeester 
  Louwe, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden alle goederen te hebben ontvangen 

die zij onder hun berusting hadden, waarvoor hij hen bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

917 RAK  94 FOLIO:     359 DATUM:      20-08-1660 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsen, Willem Schuldenaar  
  Hartgersen, Lubbert Schuldeiser  
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 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Lubbert Hartgersen een bedrag van 

ƒ33-16 c.g., dat hij belooft te betalen op a.s. Michael als bij verwonnen 
panden, maar het zal hem vrij staan ongeveer ƒ11 c.g. in mindering te 
brengen wegens de kosten die hij reeds betaald heeft aan Dirrick Hermsen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

918 RAK  94 FOLIO:     359 DATUM:      31-08-1660 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsen, Willem Schuldenaar  
  Glauwe, Elisabeth Schuldeiseres Wed. Bouwers 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Elisabeth Glauwe een bedrag van 

ƒ50 g.g. met rente dat hij schuldig is aan Utterwijcks Vergadering, waarover  
zij het beheer heeft; hij stelt zijn persoon en goederen als onderpand, als bij 
verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

919 RAK  94 FOLIO:      359v DATUM:      31-08-1660 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsen, Willem Schuldenaar  
  Voorst, Cathalijntien vd Schuldeiseres De voogden over … 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over Cathalijntien van 

der Voorst een bedrag van ƒ100 c.g., dat hij belooft te betalen met St. Jan 
1661 en stelt zijn persoon en goederen als onderpand, als bij verwonnen 
panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

920 RAK  94 FOLIO:     359v DATUM:     05-04-1661 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Koornmarkt, tussen de brouwerij en het pottenbakkershuis 
   
 comparanten Basser, Willem Berents Schuldenaar Echtpaar 
  Jans, Deeuwe Schuldenares  
  Willem, Jan Schuldeiser  
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  Willems, Beertien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan hun kinderen Jan en Beertien 

Willems een bedrag van ƒ100 g.g. elk, uit te keren bij hun huwelijk, waarvoor 
zij als onderpand stellen  hun aandeel in een huis 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

921 RAK  94 FOLIO:     360 DATUM:      29-04-1661 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Webbigien Wed. van Heijmerich Willemsen Moeder 
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jennigien, 

Hendrickien en Marrigien Heijmerichs als vaders erfdeel … 
   
 bijzonderheden Niet af. 
   

 

 

922 RAK  94 FOLIO:      360 DATUM:     02-05-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Spijcker, Wijcher Jans Volmachtgever  
  Benthem, Everwijn van  Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Everwijn van Benthem om, zowel 

binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen, in het bijzonder die 
tegen Jan Egbertsz en daarbij al het noodzakelijke te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

923 RAK  94 FOLIO:     360 DATUM:     17-05-1661 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hulpers, Willem Schuldenaar  
  Jans, Geertruijdt Schuldenares  
  Dorsten, Clamer van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Clamer van Dorsten een bedrag 

van ƒ44 g.g. wegens achterstallige huishuur, dat zij beloven te betalen met 
kermis maandag a.s., als bij verwonnen panden.   
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

924 RAK  94 FOLIO:     360v DATUM:     10-07-1661 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arents, Webbichien Comparante Wed. Dubbelt Twenth 
  Hoff, A. Momber Secretaris 
     
 samenvatting Comparante verklaart dat haar kinderen Petertien en Evertien Dubbelt hun 

vaders erfdeel nog niet hebben ontvangen, omdat de goederen in de boedel 
blijven. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

925 RAK  94 FOLIO:      360v DATUM:      29-07-1661 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backer, Willem Berentsen Schuldenaar  
  Scholte, Jan Schuldeiser  
  Dirricksen, Thijs Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen van 

Hendrick Foppen een bedrag van ƒ132 c.g., dat hij wil betalen als volgt: de 
ene helft met Martini a.s. en de andere helft met Martini 1662.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

926 RAK  94 FOLIO:     360v DATUM:      09-09-1660 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vircus, Wilhelm Volmachtgever  
  Vircus, jfr Anna Maria Gevolmachtigde Wed. dr Dresanus 

1
) 

     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zuster om namens hem zijn 

zaken tegen Irmgardis Neukirchen waar te nemen en daarbij, zowel binnen 
als buiten rechten, alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) uit Keulen. 

   



316 
 

927 RAK  94 FOLIO:     361 DATUM:      24-07-1661 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Aerdenbursche goederen 
   
 comparanten Bentinck, Willem Volmachtgever  
  Bentinck, Hendrick Gevolmachtigde Broer 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn broer Hendrick om zijn aandeel 

te verkopen in de Aerdenbursche goederen en daarbij al het noodzakelijke te 
doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

928 RAK   94 FOLIO:      361v DATUM:      26-09-1661 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brandenburch, Willem Willemsen Volmachtgever  
  Langenburch, Goswinus van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Goswinus van Langenburch om zijn 

zaken waar te nemen en vooral die tegen de pachters van de havenaccijns 
en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

929 RAK  94 FOLIO:     361v DATUM:     25-04-1662 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Papensteeg 
   
 comparanten Janssen, Willem Wdn. van Hendrickien Lamberts Vader 
  Erckelens, Jacobus Voogd  
  Leners, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jacobus en Frerick 

Willemsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ100 c.g. en 
nog ƒ60 c.g. voor de kleren, een gouden ring 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. Hij heeft het 
vruchtgebruik en stelt zijn huis als onderpand. 
NB. in de kantlijn: op 20-05-1668 bedanken Jacobus en Hendrick hun 
voogden. 

   
 bijzonderheden Geen 
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930 RAK  94 FOLIO:     362 DATUM:      25-04-1662 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis en hof 
  Kampen, Heilensteeg 
   
 comparanten Santen, Willem Comparant  
  Santen, Gerrit Comparant  
  Janssen, Engbert Schuldeiser Cum suis 
     
 samenvatting Comparanten verklaren te hebben goedgevonden dat, indien zij de koopsom 

ad ƒ500 g.g. met rente niet betalen met Michael 1662, Engbert Janssen, die 
de goederen met recht heeft verwonnen, terstond mag overgaan tot de 
verkoop van de verwonnen goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

931 RAK  94 FOLIO:     362 DATUM:     26-10-1662 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albartsen, Willem Comparant  
  Molt, Plips Schoonvader  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn schoonvader alle goederen te hebben 

ontvangen die zijn moeder hem had bewezen als vaders erfdeel, waarvoor hij 
hem bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

932 RAK  94 FOLIO:     362 DATUM:      28-11-1662 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubberts, Wessel Schuldenaar  
  Marle, Reinier van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Reinier van Marle wegens geleverd 

bier een bedrag van ƒ240-5 c.g., dat hij belooft zo snel mogelijk te betalen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

933 RAK  94 FOLIO:     362v  DATUM:     27-11-1662 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed Huis, erf en where met hof 
  Kampen, de Hagen 
   
 comparanten Lubbertsen, Wessel Schuldenaar Echtpaar 
  Wijntges, Bartha Schuldenares  
  Rijcksen, Lubbert Schuldeiser Eerzaam 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Lubbert Rijcksen een bedrag 

van ƒ200 wegens de aankoop van een huis van Mettien Koster, weduwe van 
Dirrick Mauritius, dat zij beloven te betalen heden over een jaar met de rente; 
als onderpand stellen zij de verbeteringen aan genoemd huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

934 RAK  94 FOLIO:     363 DATUM:     27-01-1663 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrijts, Wendeltien Wed. van David ter Meer Moeder 
  Kruijt, Albert Gerrijtsz Voogd  
  Jansz, Gerrijt Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Bartholemeus en 

Mattheus ter Meer als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 
ƒ800 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.  
NB. in de kantlijn: op 27-09-1669 melden Gerrijt Janssen Elking en Coenraet 
Pietersen ten Bosch, voogden, van Jan Hermsen Vos het geld te hebben 
ontvangen, waarvoor zij hem bedanken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

935 RAK  94 FOLIO:     363 DATUM:      13-03-1663 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijgertsen, Willem Comparant  
  Scheen, Aelt Janssen Voogd  
  Assies, Wijer Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de erfenis en goederen van  zijn 

ouders te hebben ontvangen en die van zijn broers Jacob, Assies, Sander en 
Hermen Wijgertsen, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
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936 RAK  94 FOLIO:      363v DATUM:      08-04-1663 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Boelen, Wolterus Nicolaesz Comparant  
  Loo, Gerrijt van Executeur  
  Borcken, Hendrick Jansz van Executeur  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de executeurs van Annigien Visschers het legaat te 

hebben ontvangen dat hem was toebedeeld, waarvoor hij hen bedankt met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

937 RAK  94 FOLIO:     363v DATUM:      21-05-1663 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ariaentsz, Willem Wdn. van Sara Lamberts Vader 
  Jansz, Jan Voogd  
  Jansz, Jacob  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lambert, Ariaen, 

Willem, Johannes en Jacobus Willemsz als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd samen vijf pond groot 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 
   

 

 

938 RAK  94 FOLIO:     364 DATUM:     30-07-1663 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stronchert, Willem Lambertsz Comparant  
  Schut, Dirck Dirxen Voogd  
  Prins, Lambert Henrixen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de goederen van zijn moeder 

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

 

 

939 RAK  94 FOLIO:      364v DATUM:      30-09-1663 
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 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubberts, Willemtien Wed. van Jan Berents Moeder 
  Marle, Reinier van Voogd  
  Lubberts, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Berent en Aegien 

Jans als vaders 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 moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

940 RAK  94 FOLIO:      364v DATUM:      22-01-1664 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Emmeloort, Willem Dirxs van Volmachtgever  
  Borneman, Bernhardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Bernhardt Borneman om, in der 

minne of gerechtelijk, te vorderen van Hermen Geertsz van Steenwijck een 
bedrag van ƒ115 c.g. wegens geleverd zaad en daarbij alles te doen wat 
noodzakelijk is, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

941 RAK  94 FOLIO:      365 DATUM:      17-03-1664 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Wolter Wdn. van Jennigien Henrix Vader 
  Wilemsz, Lambert Voogd  
  Jansz, Claes Voogd  
  Willemsz, Vribbelt Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jennigien, Aert en 

Lubbigien Wolters als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ50 
c.g., de zoon een 2-jarig paard of ƒ50 c.g. op zijn 16

e
 verjaardag en de 

dochters een bed met toebehoren of ƒ50 c.g. daarvoor in de plaats; hij heeft 
het vruchtgebruik, ook van hun erfenis van grootvader Henrick Reinertsz  en 
de kleren en lijfstoebehoren van de moeder blijven ter beschikking van de 
kinderen. 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 
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942 RAK  94 FOLIO:      365v DATUM:      19-03-1664 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jonge, Wouter de Volmachtgever  
  Borneman, Bernhardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Bernhardt Borneman om zijn zaken 

waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en daarbij te handelen in de 
geest van opdrachtgever. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

943 RAK  94 FOLIO:      365v DATUM:     00-04-1664 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritsz, Willem Gevolmachtigde  
  Henrix, Willemtien Volmachtgeefster Echtgenote 
  Vrijdagh, Jan Gerritsz Voogd  
  Gerritsz, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Namens zijn echtgenote, akte gepasseerd in Amersfoort dd 09-04-1664,  

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

   
 bijzonderheden Geen 
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