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1 RAK  97 FOLIO:     1 DATUM:     05-07-1677 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Theunis, Arentjen Wed. van …. Moeder 
  Theunissen, Willem Voogd  
  Westenbergh, Berent Berentsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Eva Roelofs als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot 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 Naam overledene is niet vermeld in de akte. 
   

 

 

2 RAK  97 FOLIO:     1 DATUM:    14-07-1677 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. Huis, erf en where 
      Kampen, Buiten Nieuwstraat, tussen Hendrik Brele en Jan P. Oedekerken 
  2. Hof 
      Brunnepe, St. Nicolaasdijk 
   
 comparanten Wijringen, Albertus van Schuldenaar Echtpaar 
  Jacobs, Betta Schuldenares  
  Helbers, Peter Schuldeiser Voogd 
  Hendricks, Jennegien Schuldeiseres Wed. Jan H. Calf 
     
 samenvatting Comparant, optredend mede namens zijn echtgenote, verklaart schuldig te 

zijn aan Peter Helbers ƒ100 c.g., als voogd over het kind van Jan Stockman 
een bedrag van ƒ200 c.g. en aan Jennechien Hendricks ƒ500 c.g. alles tegen 
4½ procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt de helft van zijn huis en 
van zijn hof, waarvan de andere helft toebehoort aan Jan Everwijn van 
Wijringen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

3 RAK  97 FOLIO:    1v DATUM:     18-07-1677 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schut, Aeltien Wed. Harman Barentsen Smitt Moeder 
  Gerritsen, Jan Voogd a.d. Koornmarkt 
  Gerritsen, Harman Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Gesien Harms als 

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

 

 

4 RAK   97 FOLIO:     1v DATUM:    21-07-1677 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Slaghboom, Albert Jansen Wdn. Mettien Aerents Vader 
  Cappert, Hendrick Arentsen Voogd  
  Bergh, Jacobus van den  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Albertsen Slaghboom 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ70 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 20-11-1690 heeft de weduwe van Jacobus van den 
Bergh het bedrag van ƒ70 c.g. met rente bij het gerecht in bewaring gegeven; 
op 24-12-1690 hebben Schepenen en Raden het geld overgedragen aan 
Henrick Janssen Slachtman en Marrighien Jans weduwe Slaghboom, die 
e.e.a. bewaren totdat de pupil volwassen is, onder verband van hun 
goederen; op 07-12-1690 is aan de voogd toegestaan een bedrag van ƒ7 c.g. 
te gebruiken voor het onderhoud van pupil. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

5 RAK  97 FOLIO:    2 DATUM:    30-07-1677 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. Huis, erf en where 
      Kampen, Buiten Nieuwstraat, tussen Hendrick Brele en Jan P. Oedekerck 
  2. Hof 
      Brunnepe, St. Nicolaasdijk 
   
 comparanten Wijringen, Albertus van Schuldenaar Echtpaar 
  Jacobs, Betta Schuldenares  
  Backer, Theunis Helmichsen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart, mede namens zijn vrouw, schuldig te zijn aan Theunis 

Helmichsen Backer een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als 
speciaal onderpand geldt de helft van een huis en een hof, waarvan de 
andere helft toebehoort aan Jan Everwijn van Wijringen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

6 RAK  97 FOLIO:    2v DATUM:     30-07-1677 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed Zie akten 2 en 5 
   
 comparanten Wijringen, Albertus van Schuldenaar Echtpaar 
  Jacobs, Betta Schuldenares  
  Morre, jonker Egbert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant, mede namens zijn vrouw, verklaart schuldig te zijn aan jonker 

Egbert Morre een bedrag van honderd daalders wegens een geldopname van 
wijlen zijn vader, nu ten laste van zijn broer en hem, tegen de oorspronkelijke 
rente, waarvoor de helft van een huis en hof als onderpand dienen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

7 RAK  97 FOLIO:     2v DATUM:    21-08-1677 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Wieringen, Albertus van Schuldenaar  
  Cornelis, Steven Schuldeiser Schout van E’oord 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Steven Cornelis een bedrag van ƒ55 

c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand gelden zijn roerende en 
onroerende goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

8 RAK  97 FOLIO:     3 DATUM:    10-10-1677 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Zie akten 2 en 5 
   
 comparanten Wieringen, Albertus van Schuldenaar  
  Henricksen, Rijck Schuldeiser Echtpaar 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Rijck Henricksen een bedrag van 

ƒ123 c.g., de helft van het bedrag dat schuldeiser tegoed heeft uit de boedel 
van Rijck Lubbertsen volgens de overleden voogd van schuldenaar, tegen de 
vroeger vastgestelde rente.  Als onderpand stelt comparant zijn vaste 
goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

9 RAK  97 FOLIO:    3v DATUM:    17-01-1678 

 onderwerp Kinderbewijs  
   



4 
 

 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrix, Annechien Wed. van Frans Franssen Moeder 
  Arents, Gerrit Voogd  
  Hulsman, Enoch Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Jannichien Frans als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een rijksdaalder. Zij belooft haar lezen, 
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

10 RAK  97 FOLIO:    3v DATUM:    31-01-1678 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roelofs, Aeltien Wed. van Berent Berentsen Moeder 
  Gerritsen, Arent Voogd  
  Jansen, Cornelis Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Roelof Berentsen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd 30 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 
   

 

 

11 RAK  97 FOLIO:     4 DATUM:    11-02-1678 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ariaensen, Albert Comparant  
  Alberts, Jannegien Moeder  
     
 samenvatting Comparant verklaart zijn vaders erfdeel te hebben ontvangen en belooft zijn 

moeder te vrijwaren van alle aanspraken. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

12 RAK  97 FOLIO:    4 DATUM:    03-04-1678 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Hermsen, Arent Wdn. van Arentien Dercks Vader 
  Hendricks, Hermen Voogd  
  Wurp, Jan Thijsen van der Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Evert, Griete en Fijchien 

Arents als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ20 c.g., te 
versterven van het ene kind op het ander 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 Geen 
   

 

 

13 RAK  97 FOLIO:    4v DATUM:    19-03-1678 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Maijne, Abram de Volmachtgever  
  Meuleman, Govert Gevolmachtigde  
  Grunde, Saris Jansen van der Gedaagde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Govert Meuleman om namens 

hem binnen en buiten rechten actie te ondernemen tegen Saris Jansen van 
der Grunde i.v.m. comparants aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

14 RAK  97 FOLIO:    4v DATUM:    13-06-1678 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed 1. Huis, erf en where 
      Kampen, Bovenpoorte bij de Venepoort, tussen Lindenhof en van Ems 
  2. Huis, erf en where 
      Utrecht, bij de Tolsteegpoort, naast het Corps de Garde  
   
 comparanten Gerrits, Annechien Wed. van Claes Caspertsen Moeder 
  Nort, Abram Theunissen v. Voogd  
  Bijsterbos, Jan Gerritsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Gerrit Clasen als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ600 c.g. en linnen volgens 
inventaris berustend bij de voogden, verder ¼ deel van het zilver, getaxeerd 
op ƒ25, een gouden ring, hemden en een geërfd zilveren kommetje; zij belooft 
hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en hem een passende 
uitzet mee te geven, waarmee de voogden tevreden zijn.  
NB. In de kantlijn:  op 30-09-1682 heeft Annechien Gerrits met haar man 
Borris Joosten als onderpand gesteld twee huizen; op 01-03-1684 bedankt 
Gerrit Clasen zijn voogden;  

   
 bijzonderheden Geen 
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15 RAK  97 FOLIO:    5 DATUM:    15-08-1678 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed 1. Een stuk land 
      Kampen, Zwartendijk, tot aan L. J. Ridders land aan de kolk 
  2. en 3.  Huis, erf en where met brouwerij de Swane met huis erachter 
      Kampen, Venestraat 
  4. Huis, erf en where 
      Kampen, Oudestraat, bij de Bovenkerk, naast het hoekhuis van Voorne 
  5. Hof 
      Kampen, achter het Bolwerk, hoek Panjansteeg 
   
 comparanten Jacobs, Aeltien Wed. van Lucas Gerritsen Moeder 
  Pastoor, Laurens Voogd  
  Jasparsen, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jacob en Gerrit 

Lucassen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van het land aan 
de Zwartendijk, de helft van drie huizen, de helft van haar hof en een bedrag 
van ƒ106-15 c.g.; alles te versterven van het ene kind op het andere, de renten 
komen ten profijte van de kinderen en dan nog kleding en linnengoed, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

16 RAK  97 FOLIO:    5v DATUM:    15-08-1678 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Landerijen 
  Zwolle, Berkum 
   
 comparanten Berents, Aeltien Wed. van Hermen Cellis Moeder 
  Meulebelt, Hendrick B. Voogd  
  Meulebelt, Derk Berentsen Voogd  
  Snelle, Berent Voogd  
  Haene, Hendrick Petersen de Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Derckien, Grietien, 

Clasien en Cellis Hermsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk een 
bedrag van ƒ450 c.g. waarvoor zij haar landerijen, geërfd van haar ouders en 
te versterven op één van de kinderen, in onderpand geeft; 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

17 RAK  97 FOLIO:    5v DATUM:    09-09-1678 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Engberts, Aleida Volmachtgeefster Wed. Johan Assinck 
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  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Sabé, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante, weduwe van de burgemeester van Zwolle, heeft een volmacht 

verstrekt aan Johan Sabé om namens haar, binnen of buiten rechten, in 
Kampen of daarbuiten, op te treden en alles te doen wat noodzakelijk is, zoals 
zij zelf gedaan zou hebben.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

18 RAK  97 FOLIO:    6 DATUM:     16-09-1678 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wende, Andreas van de Volmachtgever Med. Dr. 
  Sabé, Jan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Jan Sabé om namens hem op te 

treden en te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

19 RAK  97 FOLIO:     6v DATUM:     02-11-1678 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vriese, Arent Comparant Mede namens familie 
  Biesen, Marten van Comparant Idem 
  Heijde, Clamen ter Begunstigde  
     
 samenvatting Comparanten verklaren, mede namens hun broers/zusters, over te dragen aan 

Clamen ter Heijde een bedrag van ƒ468-16 c.g. dat deze vanwege hun 
grootvader Dirck Hendricksen Vriese tegoed heeft uit de stadskamer in 
mindering van zijn achterstand.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

20 RAK  97 FOLIO:    6v DATUM:     05-11-1678 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hakenbroeck, Abraham Volmachtgever  
  Sabé, Johan Gevolmachtigde IUDr 
  Maten, Louwerens van der Schuldenaar  
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 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Johan Sabé om namens hem, in 

der minne of gerechtelijk, alle penningen te vorderen die Louwerens van der 
Maten wegens geleverd spaan(hout) hem schuldig is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

21 RAK  97 FOLIO:    7 DATUM:    30-01-1679 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Albertien Wed. van Gerrit Harmsen Moeder 
  Jorissen, Hendrick Voogd  
  Slachter, Claes Hendriksen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Gerrichien Gerrits als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g. en een bed 
met toebehoren en een uitzet; zij 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 
   

 

 

22 RAK  97 FOLIO:    7 DATUM:     26-04-1679 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huisje 
  Kampen, Boven Hofstraat 
   
 comparanten Heijmersen, Aert Comparant  
  Ketten, de weduwe van der Hospita  
     
 samenvatting Comparant heeft ten behoeve van zijn hospita de weduwe van Dirck van der 

Ketten als onderpand voor de huishuur zijn persoon en al zijn goederen 
gesteld. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

23 RAK  97 FOLIO:    7v DATUM:    13-05-1679 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Anna Wed. van Swier Aertsen Moeder 
  Aertsen, Claes Voogd  
  Willemsen, Peter Voogd  
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  Berkels, Jan Hermsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Albertien en Aert 

Swiersen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ600 
c.g. samen, de dochter een bed met toebehoren en de zoon een paard van 2 
jaar 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 
   

 

 

24 RAK  97 FOLIO:   7v DATUM:    31-10-1679 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Veer, Abram ter Schuldenaar  
  Meijer, Dubbelt Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dubbelt Meijer een bedrag van ƒ51 

c.g., waarvoor hij zijn persoon en goederen als onderpand stelt. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

25 RAK  97 FOLIO:    8 DATUM:     18-12-1679 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Keurbeeck, Anna Comparante  
  Eeckhout, Peter Voogd Burgemeester 
  Eeckhout, Roelof Lambertsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante bedankt haar voogden voor het goede beheer van haar goederen 

en hun voogdijschap. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

26 RAK  97 FOLIO:    8 DATUM:    19-02-1680 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rosiers, Annechien Wed. van Roelof Vierhuijs Moeder 
  Arentsen, Abram Voogd  
  Vierhuijs, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Elias, Arent en Lutgert 
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Vierhuijs als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 samen en belooft hen 
lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat een 
goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

27 RAK  97 FOLIO:   8v DATUM:    23-02-1680 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Abrams, Annechien Volmachtgeefster Echtg. P. v. Kempen 
  Bentheim, Ant. Momber Secretaris 
  Wieringen, Jonas van Gevolmachtigde  
  Schutter, Hendrick Corn. Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Jonas van Wieringen om 

namens haar een bedrag van ƒ40 c.g. terug te vorderen dat Hendrick 
Cornelissen Schutter in haar naam te Zwolle heeft ontvangen en daarbij te 
doen wat comparante gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

28 RAK  97 FOLIO:   9 DATUM:    04-03-1680 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Burgwal en Hofstraat 
   
 comparanten Herwajer, Aperus Comparant Burgemeester 
  Herwajer, Johannes Comparant Gebroeders 
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij verrekend en geliquideerd hebben de 

ouderlijke nalatenschap tot en met het jaar 1679; enige goederen blijven 
gezamenlijk bezit, m.n. een kapitaal van ƒ1000 c.g. gevestigd op het huis en 
erf van Itien Suijrhof, weduwe van Cornelis Herwajer, een graf in de 
Buitenkerk en een obligatie van ƒ50 c.g. dd 12-11-1662 op de weduwe 
Herwajer. Zij zien af van alle voorrechten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

29 RAK  97 FOLIO:    9v DATUM:     22-03-1680 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Engberts, Albert Wdn. van Gritien Harms Vader 
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  Poss, Simon Rutgersen Voogd  
  Smitt, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Engbert en Herman 

Alberts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder honderd 
rijksdaalders, een paard of ƒ50 c.g. en de lijfstoebehoren die verkocht zullen 
worden; hij belooft hen lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een 
goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 08-12-1697 meldt de vader dat een kind is overleden 
en dat hij de helft van het kindsdeel van moeders kleren ad ƒ250 c.g. heeft 
ontvangen van de voogd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

30 RAK  97 FOLIO:    10 DATUM:    13-04-1680 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Albertien Wed. van Jan Roelofsen Moeder 
  Gerritsen, Claes Voogd  
  Lucassen, Hendrick Voogd  
  Roelofsen, Lucas Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Roelof Jansen als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ500 c.g., een zilveren lepel, 
hemden en zakdoeken en belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te 
laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik 
van de goederen totdat de zoon 20 jaar is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

31 RAK  97 FOLIO:   10v DATUM:    02-04-1680 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kempe, Adam Comparant Voogd 
  Berrentsen, Gerrit Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant, voogd over Geertruidt Gerrits, belooft binnen zes weken aan 

Gerrit Berentsen te betalen een bedrag van ƒ75 c.g. met de verschuldigde 
rente, dat hij voor zijn pupil had belegd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

32 RAK  97 FOLIO:    10v DATUM:     21-04-1680 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Uterwijck, Aleida van Volmachtgeefster  
  Sabé, dr Johan Momber  
  Velthuijs, Jan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Jan Velthuijs om haar 

landgoederen in de jurisdictie van de stad te verhuren, geld te innen en alles 
te doen wat comparante zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

33 RAK  97 FOLIO:    11  DATUM:     21-04-1680 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claessen, Aert Wdn. van Henrickien Frans Vader 
  Luijckies, Gerrit Voogd  
  Gerritsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant, wonend te Brunnepe, verklaart voor zijn minderjarige kinderen 

Claes en Frans Aertsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder 
ƒ100 c.g., het geld van de lijfstoebehoren en verder de helft van het visserij  
gereedschap, w.o. een schuit, netten en zeilen. Hij belooft hen lezen en 
schrijven te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

34 RAK  97 FOLIO:    12 DATUM:     04-06-1680 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Selis, Ariaentien Wed. van Frans Sellis Moeder 
  Gerritsen, Derck Voogd  
  Hendricksen, Lucas Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Claes, Peter, 

Roelofjen en Maria Fransen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 
samen vier pond groot en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een 
handwerk te laten leren en te doen wat van een goede moeder wordt 
verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 22-10-1683 verklaart Claes Fransen dat zijn moeder bij 
haar hertrouwen niets heeft uitgekeerd en dat ook de voogden nooit enig 
geld hebben ontvangen. Hij bedankt haar voor haar zorgen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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35 RAK  97 FOLIO:     12 DATUM:    20-09-1680 
 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Aeltien Wed. Jan Berentsen Blieker Moeder 
  Keijser, Jacob Voogd  
  Florissen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Maijke Jans als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. en 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. 
NB. In de kantlijn:  op 17-11-1680 komt deze akte te vervallen omdat het kind 
overleden is. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

36 RAK  97 FOLIO:    12v DATUM:     25-01-1681 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Drie huisjes 
  Kampen, adres niet vermeld 
   
 comparanten Vaet, Alexander Schuldenaar En echtgenote 
  Pothof, Thomas Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Thomas Pothof een bedrag van 

ƒ22-10-0 dat zij binnen 6 weken zullen terugbetalen met de kosten, waarvoor 
zij als onderpand stellen hun aandeel in drie huisjes hier in de stad. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

37 RAK   97 FOLIO:    12v DATUM:    27-01-1681 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricks, Annegien Wed. van Jacob Jansen Moeder 
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Henrick Jacobsen als 

vaders aandeel te hebben gereserveerd één dukaton en belooft hem te 
verzorgen en te doen wat een goede moeder betaamt. 

   
 bijzonderheden Voogden niet vermeld. 
   

 

 

38 RAK  97 FOLIO:    13 DATUM:    17-02-1681 
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 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Aeltien Wed. van Cornelis Jacobsen Moeder 
  Courtsen, Heijman Voogd  
  Jansen, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jacob en Cornelia 

Cornelissen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een rijksdaalder 
samen en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren 
en te doen wat van een goede moeder wordt verwacht, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

39 RAK  97 FOLIO:    13 DATUM:    04-03-1681 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dircks, Annegien Wed. van Jan Jacobsen Moeder 
  Berentsen, Anthonij Voogd  
  Bartelsen, Reijner Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Berentien, Gesien en 

Japien Jans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk 15 stuivers en 
belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een 
moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

40 RAK  97 FOLIO:    13v DATUM:    07-03-1681 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mastricht, Albert van Volmachtgever Echtpaar 
  Galen, Maria van Volmachtgeefster  
  Meijer, Wolter Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Wolter Meijer om al hun 

zaken waar te nemen en te handelen zoals comparanten gedaan zouden 
hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
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41 RAK  97 FOLIO:    13v  DATUM:     26-04-1681 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Annechien Wed. van Jan Jansen Moeder 
  Roelofsen, Gerrit Voogd  
  Hulleman, Willem Gerritsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Hendrik Jansen 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een rijksdaalder samen en belooft 
hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

42 RAK  97 FOLIO:    14 DATUM:   03-05-1681 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Top, Albert Jansen Wdn. van Stijntien Lubberts Vader 
  Top, Peter Voogd  
  Hendricksen, Andries Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lubbert en Aeltien 

Alberts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ15 c.g. samen en belooft 
hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat 
een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

43 RAK  97 FOLIO:    14 DATUM:    28-05-1681 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ganseneb gen. Tengnagel, Alithea Comparante Wed. ter Beeck 
  Ganseneb gen. Tengnagel, Lucretia Comparante  
  Bentheim, Ant. van Momber Secretaris 
  Ganseneb gen. Tengnagel, Reijnder Overledene  
     
 samenvatting Comparanten, zusters en erfgenamen van vaderszijde van Reijnder Ganseneb 

genaamd Tengnagel, verklaren de rekeningen van ontvangsten en uitgaven 
van de goederen van overledene te hebben gecontroleerd die door de 
weduwen van burgemeesters Johan en Reijnder Ganseneb gen. Tengnagel 
werden beheerd; zij hebben hen bedankt en de administratie en alle papieren 
overgenomen.   

   
 bijzonderheden Details in de akte. 
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44 RAK  97 FOLIO:    14v DATUM:     25-06-1681 
 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed 1. Land genaamd de Cae 
      Kamperveen 
  2. Huis, erf en where 
      Kampen, Oudestraat, t.o. de Houtzagerspoort 
  3. Huis, erf en where 
      Amsterdam, Oudezijdsachterburgwal, bij het Prinsenhof 
   
 comparanten Grunde, Abram van de Wdn. Jennechien R. van Santwijck Vader 
  Grunde, Emanuel v.d. Voogd  
  Ligger, Claes Voogd  
     
 samenvatting Comparant, med. dr., verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jennechien, 

Catharina en Johannes van de Grunde als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd diverse gouden/zilveren voorwerpen, de onbetaalde 
kooppenningen met rente van het land in Kamperveen, gekocht van griffier 
Breda en wijlen Jan Hendricksen, ¼ deel van hun woonhuis, een aandeel in 
een ander huis afkomstig van wijlen hun oom Reijnier van Santwijck en een 
aandeel in de erfenis van Baeijke Hens uit Amsterdam en de  lijfstoebehoren. 
Hij belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een 
goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Details in de akte. 
   

 

 

45 RAK  97 FOLIO:    15v DATUM:    04-07-1681 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Bessel Comparant  
  Coster, Hendrik Lucassen Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Hendrik Lucassen Coster de 

helft van ƒ300, honderd rijksdaalder, die comparant tegoed had vanwege een 
obligatie, oorspronkelijk op naam van Egbert Jochums, nu op die van Hendrik 
Coster thans getrouwd met de weduwe Jochums.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

46 RAK  97 FOLIO:    15v DATUM:     09-07-1681 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Michielsen, Aeltien Volmachtgeefster  
  Bentheim, Ant. van Momber Secretaris 
  Hanius, F. Gevolmachtigde IUDr 
  Worp, Jan Thijssen van der Schuldenaar Onder-majoor 
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan F. Hanius om namens haar te 
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vorderen van Jan Thijssen van der Worp, in der minne of gerechtelijk, het 
geld dat hij en zijn echtgenote haar schuldig zijn met de verschuldigde rente. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

47 RAK  97 FOLIO:    16 DATUM:    10-07-1681 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Voorne, Aert de Volmachtgever Voogd 
  Veen, dr Johan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, in zijn hoedanigheid van voogd over de kinderen van Jacobus 

van Hoboocken en Sara Nuis, verklaart een volmacht te hebben verstrekt aan 
dr Johan Veen om comparants zaken betreffende de voogdij waar te nemen, 
in de stad en elders en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is, zoals 
comparant zelf zou hebben gedaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

48 RAK  97 FOLIO:   16v DATUM:     20-07-1681 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arents, Anna Wed. van Lambert Henricks Moeder 
  Arentsen, Willem Voogd  
  Danielsen, Fredrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aeltien, Lambert en 

Trientien Lamberts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een 
pond groot en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en 
te doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

49 RAK  97 FOLIO:     16v DATUM:     23-07-1681 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Erf genaamd den Tuck 
  Nijkerk, buurschap Vollenhove 
   
 comparanten Martini, Ambrosius Wdn. van Agnis Martini Vader 
  Wijngaerden, Johan van Voogd Burgemeester 
  Schrassert, Nicolaes Voogd  
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  Martini, Jacques Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Sara Charlotte, Dina, 

Charles Nicolaes, Johanna Catharina en Agnis Martini als moeders erfdeel te 
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ4000 c.g. dat hij op het leven van zijn 4 
oudste kinderen heeft afgesloten bij de stad Kampen, verder een erf en de 
lijfstoebehoren; hij belooft hen een behoorlijke uitzet te geven en te doen wat 
een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

50 RAK  97 FOLIO:    17v DATUM:     26-07-1681 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricks, Anna Wed. van Gerrit Martens Moeder 
  Mussche, Gerrit Voogd  
  Rutink, Anthonij Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Marten en Jan 

Gerritsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk een daalder 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 
   

 

 

51 RAK  97 FOLIO:    17v DATUM:    08-09-1681 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jaspersen, Andries Wdn. van …. Vader 
  Sterck, Henrick Janssen Voogd  
  Gerritsen, Egbert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Catharina Andries als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd één rijksdaalder en belooft haar 
lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed vader 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Naam overledene niet vermeld in de akte. 
   

 

 

52 RAK  97 FOLIO:     18 DATUM:     11-10-1681 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Henricks, Agnitien Wed. van Henrick Henricksen Moeder 
  Groenewolt, Jan Voogd  
  Coleij, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Geurt Henricksen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd één daalder 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 
   

 

 

53 RAK  97 FOLIO:    18 DATUM:     30-11-1681 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Hoeve, Aeltien Harms ter Volmachtgeefster Wed. G. J. Eelkinck 

  Passer, Claesien Hendricks Volmachtgeefster Wed. J. H. ter Hoeve 
  Jans, Grietien Volmachtgeefster Wed. H. H. ter Hoeve 
  Eelkinck, Jan Gerritsen Momber  
  Janssen, Berent Volmachtgever Echtg. F. ter Hoeve 
  Eelkinck, Hendrik Gerritsen Gevolmachtigde Amsterdam 
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Hendrik Gerritsen Eelkinck 

om namens hen allen de erfenis van Jannegien Harms ter Hoeve echtgenote  
van wijlen Jan Pietersen van der Bill te ontvangen en tot boedelscheiding 
over te gaan en daarbij te doen wat noodzakelijk is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

54 RAK  97 FOLIO:    19 DATUM:    08-12-1681 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stevens, Anna Wed. van Hendrick Cornelisen Moeder 
  Theunissen, Jan Voogd  
  Cornelisen, Cornelis Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lubbechien, Bettien en 

Cornelis Hendricksen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ10 c.g. 
en belooft hen lezen, schrijven, naaien 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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55 RAK  97 FOLIO:    19 DATUM:     02-01-1682 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Catharine, Anne Wed. van ….. Moeder 
  Hedeman, Gerrit Courtsen Voogd  
  Egbertsen, Bartelt Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Anne Margriete, 

Susanne Margriete, Jannes en Aeltien Doelen als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd elk ƒ1 c.g. en belooft hen lezen, schrijven, naaien en  een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Naam overledene niet vermeld in de akte. 
   

 

 

56 RAK  97 FOLIO:   19v DATUM:    02-02-1682 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Aeltien Wed. van Bartolt Roelofsen Moeder 
  Olican, Pieter Voogd  
  Heerde, Hendrick van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Judith Bartelts als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300 c.g. en ƒ100 voor 
haar uitzet bij meerderjarigheid en belooft haar lezen, schrijven, naaien en een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

57 RAK  97 FOLIO:    20 DATUM:    24-03-1682 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huisje 
  Kampen, Breedesteeg 
   
 comparanten Alexanders, Aeltien Volmachtgeefster  
  Bentheim, Ant. van  Momber Secretaris 
  Tongeren, Berent van  Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Berent van Tongeren om 

namens haar het huisje in de Breedesteeg te verhuren en te beheren,  
eventueel te verkopen en alles te doen wat comparante, indien aanwezig, zelf 
zou hebben gedaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
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58 RAK  97 FOLIO:     20v DATUM:    03-05-1682 
 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Joosten, Aeltien Wed. Arent Marcus Moeder 
  Joosten, Borrit Voogd  
  Willemsen, Andries Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Marcus en Betta 

Arents als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een zilveren dukaton 
en belooft hen tot hun volwassenheid te verzorgen, waarmee de voogden 
tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

59 RAK  97 FOLIO:     20v DATUM:    04-07-1682 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vosdingk, Ahaswerus Volmachtgever  
  Sabé, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Johan Sabé om hem te 

vertegenwoordigen hier en elders en daarbij alles te doen wat comparant zelf 
ook gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

60 RAK  97 FOLIO:    21 DATUM:    05-07-1682  

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Vosdingk, Ahaswerus Comparant  
  Bolte, Albert Verhuurder  
  Sabé, Johan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor een  jaar huishuur ad ƒ50 c.g. aan Albert Bolte als 

onderpand te hebben gesteld alle penningen die Johan Sabé van zijn 
debiteuren zal ontvangen; hij machtigt Johan Sabé, indien de huidige huurder 
niet betaalt, dit bedrag aan verhuurder te betalen, ook als het huis minder 
huur dan ƒ60 c.g. opbrengt. 

   
 bijzonderheden Geen 
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61 RAK  97 FOLIO:   21 DATUM:    22-08-1682 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, adres niet vermeld 
   
 comparanten Teunissen, Abraham Borg  
  Francken, Hendrick Schuldenaar  
  Dircks, Annegien Schuldeiseres Wed. Jan Engbertsen 
     
 samenvatting Op verzoek van Annegien Dircks, heeft comparant zich borg gesteld voor 

Hendrick Francken voor een bedrag van ƒ212 g.g. als resterende 
kooppenningen van een huis, waarvan comparant de overdracht binnen 14 
dagen hoopt te regelen. 
NB. In de kantlijn:  op 10-10-1682 is het huis overgedragen en comparant 
ontslagen van zijn borgtocht. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

62 RAK  97 FOLIO:    21v DATUM:     01-09-1682 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Ariaen Wdn. van Gesijn Gerrits Vader 
  Pastoor, Cornelis Voogd Waagmeester 
  Brommer, Hermen Jansen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Trijne, Jacob, Gerrit, 

Elisabeth, Griete en Hester Ariaens als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd ƒ2 c.g. elk en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

63 RAK  97 FOLIO:     21v DATUM:     04-10-1682 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed ½ mud gezaai en enige stukken land 
  Doornspijk, buurschap Oostendorp 
   
 comparanten Willems, Annechien Wed. van Desemer Peters Moeder 
  Willemsen, Ernst Voogd  
  Pastoor, Laurents Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Willem en Peter 

Desemers als vaders erfdeel te hebben gereserveerd voor haar zoon Willem 
een ½ mud gezaai en land in Doornspijk en aan beide zoons 9 schepel gezaai 
in Doornspijk, bovendien ƒ500 c.g., te versterven van het ene kind op het 
andere, ieder enige zilveren voorwerpen en een uitzet bij meerderjarigheid. Zij 
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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. 
NB. In de kantlijn:  op 29-06-1694 bedanken de zoons hun moeder en voogden 
voor het goede beheer van hun vaders goederen en vrijwaren hen van 
aanspraken. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   
 

 

64 RAK  97 FOLIO:    22 DATUM:    24-11-1682 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Smits, Aeltien Wed. van Jan van Borculoe Moeder 
  Smitt, Wilhelmus Voogd  
  Wieringen, Jonas van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Herman en Jannegien 

Jans van Borculoe als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ1200 c.g., 
maar mocht haar schoonmoeder Teunissien Gerrits in haar testament de 
kleinkinderen als erven noemen, dan komt dat bedrag in mindering van het 
hierboven gestelde; verder worden de lijfstoebehoren verkocht ten bate van 
de kinderen, verder ieder drie zilveren lepels en een dozijn servetten, de 
dochter een bed met toebehoren en een passende uitzet, alles te versterven 
van het ene kind op het andere. 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.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

65 RAK  97 FOLIO:    23 DATUM:    05-01-1683 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Benthem, Arnold van Weduwnaar Luitenant 
  Dijck, Cunera van Overledene  
     
 samenvatting Comparant, getrouwd onder huwelijkse voorwaarden, verklaart een bedrag 

van ƒ845 c.g. tegoed te hebben uit de boedel conform de, in de oorlog 
verdwenen, voorwaarden en dit bedrag na overeenstemming met de voogden 
van de minderjarige kinderen van Cunera van Dijck ook te hebben ontvangen, 
waarvoor hij hen dankt, hen vrijwaart van alle aanspraken en zich garant stelt 
voor de eventuele schulden van het gezamenlijke huishouden, hier en in 
andere garnizoenssteden. 

   
 bijzonderheden Geen 
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66 RAK  97 FOLIO:   23v DATUM:  22-02-1683 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bulten, Anne Jans Wed. François Daniels de Moor Moeder 
  Bulten, Jan Jansen van Voogd  
  Boldewijnsen, Joost Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Cornelia de Moor als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot 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 Overledene was trompetter. 
   

 

 

67 RAK  97 FOLIO:     23v DATUM:     24-03-1683 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Melchers, Agnis Wed. van Aelt Egberts Moeder 
  Harmsen, Carst Voogd  
  Rademaker, Jan Jansen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lubbechien en 

Egbert Aelts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. samen 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 
   

 

 

68 RAK  97 FOLIO:     24 DATUM:    23-08-1683 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roelofs, Aeltien Wed. van Hannis Alberts Moeder 
  Gerritsen, Albert Voogd  
  Henrix, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Marrigien Hannis als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. en belooft haar op passende 
wijze groot te brengen, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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69 RAK  97 FOLIO:    24 DATUM:     17-09-1683 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ems, Andries van Wdn. van Beertien van Ems Vader 
  Lutteke, Heijmerik Voogd Brgmr. Elburg 
  Ems, Hendrik van  Voogd  
  Vestrink, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Aeltien van Ems als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ2000 c.g. 
waarvoor hij zijn goederen als onderpand stelt, verder de lijfstoebehoren 
waarvan het linnen en de wollen kleding reeds voor het kind gebruikt zullen  
worden; nog een bedrag van ƒ3000 c.g. afkomstig van erfenissen van Rijk, 
Gerrit en Lubbechien Hugo, mits de laatste overlijdt voor comparant. Ook al 
kan hij kinderen krijgen uit zijn 2

e
 huwelijk, dan nog gelden deze afspraken 

en belooft hij haar een uitzet te geven en haar lezen, schrijven en naaien te 
laten leren, te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

70 RAK   97 FOLIO:    24v DATUM:     10-10-1683 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tijssens, Albertien Wed. van Reint Hermsen Moeder  
  Hermsen, Albert Voogd  
  Thijssen, Jan Voogd  
  Jansen, Albert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Juttien en Hermen 

Reiners als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ50 c.g., voor haar 
dochter een bed met toebehoren en voor haar zoon ƒ75 c.g., verder de 
opbrengst van de lijfstoebehoren, alles te versterven van het ene kind op het 
andere; zij belooft hen lezen, schrijven, naaien en de zoon een handwerk te 
laten leren, te doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de 
voogden tevreden zijn.    
NB. In de kantlijn:  op 16-01-1700 bedankt Hermen Reiners zijn voogden en 
vrijwaart hen van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

71 RAK  97 FOLIO:    25 DATUM:    28-03-1684 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed 1. een erf in Dronten 
  2. een huis op de Oudestraat, Kampen 
  3. een huis in de Broederstraat, Kampen 
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 comparanten Velthoen, Annechien Wed. van Jonas van Wijringen Moeder 
  Velthoen, Jan Voogd  
  Crouwel, Adam Voogd  
  Galiardt, Isack Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Magdalena, Rutger, 

Maria, Johannes en Geertruijdt van Wijringen als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd ¼ deel van een erf in Dronten, een jaar landpacht, een 
rentebrief op het comptoir van ontvanger Borgerink, de helft van een huis, 
de huur van diverse panden, obligaties, nog een huis, een geldbedrag van 
ƒ600 c.g, verder gouden munten, kleding, bedden enz. Zij belooft hen lezen, 
schrijven, naaien en een handwerk te laten leren, te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 07-07-1688 en op 29-11-1687 melden de voogden dat 
enige obligaties zijn afgelost of anderszins verminderd. 

   
 bijzonderheden Zie de akte voor alle details. 
   
 

 

72 RAK  97 FOLIO:    26v DATUM:      07-05-1684      

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentsen, Abram Wdn. van Petertien Willems Vader 
  Arentsen, Peter Voogd  
  Hulsman, Enoch Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willem, Sara en Peter 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

Aert Keppel en Jan Martensen Bijsterbosch: zie letter J, datum 09-06-1684. 

73 RAK  97 FOLIO:    27  DATUM:    09-08-1684 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Anna Wed. van Laurens Jacobsen Moeder 
  Jansen, Albert Voogd  
  Lamberts, Hermen Voogd  
  Jansen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Hendrickien Laurens als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ350 c.g., een nieuw 
bed met toebehoren en de opbrengst van de verkoop van vaders kleren; zij 
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 
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74 RAK  97 FOLIO:    27 DATUM:    25-08-1684 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Linde, Arent van der Gevolmachtigde  
  Crans, Barent Volmachtgever Brandewijn verkoper A’dam 
  Hanius, F. Gevolmachtigde IUDr 
  Enss, Frerick van Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant heeft namens zijn opdrachtgever op zijn beurt een volmacht 

verstrekt aan F. Hanius om te innen van Frerick van Enss het bedrag dat 
Barent Crans nog van hem tegoed heeft en daarbij alles te doen wat 
noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

75 RAK  97 FOLIO:     27v DATUM:    03-09-1684 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hiddinck, Arent Wdn. van Geertien Bastiaens Vader 
  Dennissen, Hendrick Voogd  
  Gerritsen, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Anna, Lubbert en Jan 

Arentsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd één rijksdaalder 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 
   

 

 

76 RAK  97 FOLIO:    28 DATUM:    02-10-1684 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cappert, Albert Arentsen Wdn. van Haessien Gerrits Vader 
  Doctor, Jan Florissen Voogd  
  Hartslager, Albert Hendricks Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Jannegien Alberts als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ150 c.g. waarvan de 
vader voorlopig het vruchtgebruik heeft, de lijfstoebehoren, twee zilveren 
lepels, een zilveren bel en een boek met zilverwerk;  hij belooft haar lezen, 
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schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 11-04-1694 heeft  Geertruijdt Jacobs tot onderpand 
gesteld haar farrierschip en de erfenis van haar tante Aeltjen Peters en het 
legaat van honderd rijksdaalders waarvan Henrick Michielsen het 
vruchtgebruik heeft. 

   
 bijzonderheden M.i. is deze opmerking foutief geplaatst. 
   

 

Anna Geertruijdt Steenbergen per abuis op de letter B, dd 19-11-1684. 

77 RAK  97 FOLIO:     28v DATUM:    21-05-1685 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wolters, Annegien Wed. van Henrick Steventsen Moeder 
  Willems, Herman  Voogd  
  Bergh, Claes Henricksen vd Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aeltien en Geertruijdt 

Henricks als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ120 c.g. samen, waarvan 
zij vanaf hun 15

e
  jaar de revenuen zullen ontvangen, 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 goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 05-03-1703 bedankt Aeltien Henricks, in gezelschap van 
haar echtgenoot Andries Treijnsteijn, de voogden en belooft hen te vrijwaren 
van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

78 RAK  97 FOLIO:    29 DATUM:    04-07-1685 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Daniels, Anna Catharina Wed. van Matheus Dircksen Moeder 
  Pomerede, Egbert de Voogd  
  Abels, Jelte Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Matheus als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd één dukaton 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 
   

 

 

79 RAK  97 FOLIO:    29 DATUM:    17-07-1685 
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 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rutgers, Aeltien Comparante  
  Stoffers, Dirck Comparant Nomine uxoris 
  Post, Steven  Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, kinderen van wijlen Rutger Arentsen Post en Grietien Lubberts,  

verklaren, mede namens Evertien en Simon Rutgersen, hun voogd te danken 
voor het goed beheer van hun ouderlijke goederen en beloven hem te 
vrijwaren van alle aanspraken.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

80 RAK  97 FOLIO:     29v DATUM:     27-07-1685 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Woltersen, Aert Wdn. van Trijntien Francken Vader 
  Willemsen, Rutger Voogd  
  Francken, Heijman Voogd  
  Arentsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Wolter Aertsen als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ500 c.g., de lijfstoebehoren, 
die verkocht zullen worden, behalve de gouden ring en belooft hem lezen, 
schrijven en rekenen te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn.  
NB. In de kantlijn:  op 06-06-1707 bedankt Wolter zijn voogden en belooft hen 
te vrijwaren van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

81 RAK  97 FOLIO:    30 DATUM:    15-10-1685 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijncoop, Arent Wdn. van Trijntien Brants Vader 
  Smit, Peter Gosensen Voogd  
  Blieker, Lubbert Jansen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Arent Arentsen als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ70 c.g. en de lijfstoebehoren; 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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82 RAK  97 FOLIO:    30 DATUM:    17-10-1685 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where  
  Kampen, Achter de nieuwe Muur, waar het Groene Kruis uithangt 
   
 comparanten Schinkel, Anna Schuldenares Wed. Hendrik Lunsinck 
  Nuis, H. Momber Secretaris 
  Slachter, Claes Arentsen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Claes Arentsen Slachter een bedrag 

van ƒ229 c.g. kostgeld tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt 
de helft van haar huis. 
NB. In de kantlijn:  op 30-09-1686 melden schuldeiser en zijn echtgenote 
bovenstaande akte  te hebben overgedragen aan Maria van Diepenheim, 
weduwe Nessinck; op 09-08-1689 is deze akte geroyeerd t.b.v. Jan Meeussen 
Schinckel. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

83 RAK  97 FOLIO:    30v DATUM:     11-11-1685 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Numen, Abraham van  Gevolmachtigde  
  Diepenbeeck, Aeltien A. van Volmachtgeefster Wed. H. J. Pottebacker 
  Wolfsen, Helmich Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgeefster heeft comparant op zijn beurt een volmacht 

verstrekt aan Helmich Wolfsen om haar zaken hier en elders waar te nemen, 
in der minne of gerechtelijk en te doen wat zij zelf gedaan zou hebben, indien 
aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

84 RAK  97 FOLIO:    31 DATUM:    09-01-1686 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dijck, Arent Berentsen Comparant  
  Bulter, Jan Berentsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart zijn voogd te bedanken voor het goede beheer van zijn 

goederen en belooft hem te vrijwaren van alle aanspraken. 
   
 bijzonderheden Geen 
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85 RAK  97 FOLIO:     31 DATUM:    13-01-1686 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, strekkend tot achteraan de brouwerij van Stuirman 
   
 comparanten Dijck, Arent Berentsen Schuldenaar  
  Bulter, Jan Berentsen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Berentsen Bulter een bedrag van 

ƒ400 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij zijn huis, 
tussen Jan Ariaensen Broekman en de weduwe Hoemaker. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

86 RAK  97 FOLIO:     31V DATUM:    16-04-1686 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricksen, Aeltien Comparante  
  Hendricksen, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparante, dochter van Hendrik Claes en Annechien Jansen, in gezelschap 

van haar echtgenoot Louis Valken, bedankt haar voogd voor het goede 
beheer van haar ouderlijke goederen en belooft hem van alle aanspraken te 
vrijwaren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De overige akten op A staan onder de letter E. 

87 RAK  97 FOLIO:     32 DATUM:    11-06-1677 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tengnagel, Beatrix Gevolmachtigde Echtg. Gijsbert van Eck 
  Blanckvoort, Johan Gevolmachtigde Ontvanger 
     
 samenvatting Namens haar opdrachtgever en echtgenoot, verklaart comparante op haar 

beurt een volmacht te verstrekken aan Johan Blanckvoort om te vorderen van 
Werner en Jan te Boeckop, erfgenamen van hun zuster Barbara te Boeckop, 
het legaat dat Lambert Glauwe aan haar zoon in haar testament heeft 
toegekend, met rente. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

88 RAK  97 FOLIO:     32 DATUM:     12-11-1677 
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 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huizen 
  Kampen, adres niet vermeld 
   
 comparanten Avercamp, Berent Schuldenaar  
  Evertsen, Albert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Albert Evertsen een bedrag van ƒ240 

c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand gelden zijn huizen in de 
stad; een obligatie dd 1671 wordt hierbij geroyeerd.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

89 RAK  97 FOLIO:    32v DATUM:    01-05-1678 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lebbink, Barent Verkoper  
  Croen, Marrichien Jacobs Echtgenote Niet aanwezig 
  Hattum, Borchart Koper Echtpaar 
  Hattum, Willemina van Koopster  
     
 samenvatting Comparant, mede namens zijn echtgenote, verklaart te hebben overgedragen 

aan Borchart van Hattum en echtgenote het recht op een legaat of erfenis in 
het testament van wijlen Jan Lambertsen dd 25-02-1659 vermeld en waar 
comparant recht op had.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

90 RAK  97 FOLIO:    33 DATUM:    20-06-1678 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hattum, Borchart van Volmachtgever  
  Hanius, Fr. Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Fr. Hanius om zijn zaken waar te 

nemen, in der minne of gerechtelijk, in het bijzonder die tegen Gerrit van 
Sevenhuijsen en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is en wat comparant 
zelf ook gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

91 RAK  97 FOLIO:    33v DATUM:     10-03-1679 
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 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Boldewijnsen, Gerrit Boldewijn Comparant  
     
 samenvatting Comparant, ziek van lichaam maar helder van geest, toont een eigenhandig 

geschreven attestatie dd 27-08-1678 waarin hij vermeldt dat zijn moeder voor 
hem heeft opgenomen een bedrag van ƒ1020 c.g. van zijn erfdeel, terwijl dit 
niet het geval is voor zijn broer en  zuster.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

92 RAK  97 FOLIO:     34 DATUM:    08-05-1679 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Olthuijsen, Bastiaen Gerritsen van  Volmachtgever Ex-sergeant 
  Veen, Jan Gevolmachtigde IUDr 
  Ploos, kapitein Gedaagde  
     
 samenvatting Comparant, ex-sergeant van kapitein Ploos, verklaart een volmacht te hebben 

verstrekt aan Jan Veen om namens hem, in der minne of gerechtelijk, zijn 
zaak tegen de kapitein waar te nemen en daarbij alles te doen wat 
noodzakelijk is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

93 RAK  97 FOLIO:    34 DATUM:    03-07-1679 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentsen, Berent Wdn. van Elsien Lubberts Vader 
  Hendricksen, Frans Voogd  
  Gerrits, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Catharina en Jennechien 

Berents als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ3 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 01-09-1679 meldt Catharina Hujers, echtgenote van 
Hendrick Gerrits, buiten het bovenvermelde te hebben ontvangen voor de 
pupillen twee gouden ringen, enig linnengoed, witte handschoenen en drie 
paar voormouwen; op 25-10-1689 meldt Aeltien Jans, echtgenote van Berent 
Arentsen uit Haarlem, dat de pupillen zijn overleden en dat zij de goederen 
onder berusting van Henrick Gerrits, heeft ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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94 RAK  97 FOLIO:     34v DATUM:     07-07-1679 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gansneb, gen. Tengnagel, Beatrix Volmachtgeefster Echtg. G. van Eck 
  Hoff, A.  Momber Secretaris 
  Wolfsen, Helmich Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante, door haar echtgenoot gemachtigd met recht van substititie, 

verklaart op haar beurt een volmacht te verstrekken aan Helmich Wolfsen om 
namens hen zaken waar te nemen, in der minne of gerechtelijk en daarbij te 
doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

95 RAK  97 FOLIO:    35 DATUM:    30-08-1679 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bolter, Berent Berentsen Schuldenaar  
  Armen der stad Schuldeisers  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de Armen van de stad een bedrag 

van ƒ145 c.g. tegen 4½ procent per jaar voor een periode van 8 jaar. Als 
speciaal onderpand gelden zijn persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

96 RAK  97 FOLIO:    35 DATUM:    30-08-1679 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bolter, Berent Berentsen Schuldenaar  
  Haen, Henrick Petersen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Petersen Haen een bedrag 

van ƒ332 c.g. 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij zijn persoon 
en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

97 RAK  97 FOLIO:    35v DATUM:    30-08-1679 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   



35 
 

 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bolter, Berent Berentsen Schuldenaar  
  Trachter, Philips Hendricksen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Philips Hendricksen Trachter, als 

erfgenaam van Herman Dircksen, een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 4 procent 
per jaar. Als speciaal onderpand gelden zijn persoon en goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

98 RAK  97 FOLIO:    36 DATUM:     30-08-1679 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bolter, Berent Berentsen Schuldenaar  
  Bolter, Luijchjen Berents Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Luijchjen Berents Bolter een bedrag 

van ƒ100 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als onderpand gelden zijn persoon en 
goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

99 RAK  97 FOLIO:    36v DATUM:     29-01-1680 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Beeltien Wed. van Roeloff Ariaensen Moeder 
  Rhenen, Henrick van Voogd  
  Sittert, Winand van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Reiner en Ariaen 

Roeloffs als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen één daalder en 
belooft hen te verzorgen tot de volwassenheid, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

100 RAK  97 FOLIO:    36v DATUM:      29-06-1680 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rutgersen, Beertien Wed. Arent Evertsen Pilgrim  Moeder 
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  Lucassen, Albert Voogd  
  Rutgersen, Claes Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Marrechien, Evert, 

Rutger, Geertien, Jacobjen en Catharijntien Arents als vaders erfdeel te 
hebben gereserveerd samen ƒ6 c.g. en belooft hen lezen, schrijven, naaien 
en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

101 RAK  97 FOLIO:     37 DATUM:    06-10-1680 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arents, Betien Wed. van Lucas Thijssen Moeder 
  Abrahamsen, Jan Voogd  
  Abrahamsen, Arent  Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Thijs en Lucas 

Thijssen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ3 c.g. en belooft 
hen een handwerk te laten leren, ook lezen en schrijven en te doen wat van 
een goede moeder wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

102 RAK  97 FOLIO:    37 DATUM:     14-03-1681 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Berent Wdn. van Aeltien Lubberts Moeder 
  Lambertsen, Herman  Voogd  
  Delden, Jan Hermsen van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Berentsen als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. waarvoor zijn weefgetouw 
onderpand is en belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren 
en te doen wat een goedvader verschuldigd is, waarmee de voogden  
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

103 RAK   97 FOLIO:    37v DATUM:    01-06-1681 

 onderwerp Kinderbewijs  
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Berentien Wed. van …. Moeder 
  Janssen, Henrick Voogd  
  Willemsen, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jurriaen Berentsen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd één rijksdaalder 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 Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

104 RAK  97 FOLIO:     37v DATUM:     30-05-1681 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Raelte, Berent Ernst van Volmachtgever Echtpaar 
  Dercks, Johanna Volmachtgeefster  
  Sabé, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Johan Sabé om hun zaken 

waar te nemen met name die waarbij Willem Jansen recht heeft op betaling 
van ƒ180 c.g. met rente uit de erfenis van Willem Arentsen Grittenmulder. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

105 RAK  97 FOLIO:     38 DATUM:    14-06-1681 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jurriens, Beeltien Wed. van …. Moeder 
  Jurriaensen, Gerrit Voogd  
  Kelder, Johannes Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jurrien Harmsen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd één zilveren dukaton en belooft hem 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede 
moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld in de akte. 
   

 

 

106 RAK  97 FOLIO:    38v DATUM:     20-06-1681 

 onderwerp Borgstelling 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijnvoorden, Berent van Borg  
  Wende, dr Andreas van den Eiser  
  Leonardts, Johannes Gedaagde  
     
 samenvatting Comparant heeft zich borg gesteld in de zaak van dr Andreas van den 

Wende tegen Johannes Leonardts. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

107 RAK  97 FOLIO:    38v DATUM:    02-07-1681 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Crans, Bernhardt Gevolmachtigde  
  Keijser, Cornelis de Volmachtgever Koopman A’dam 
  Meijer, Wolterus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgever, verklaart comparant op zijn beurt een volmacht 

te verstrekken aan Wolterus Meijer om zijn zaken hier waar te nemen, met 
name die tegen de boedel van wijlen Jannes Noortbergh en daarbij al het 
nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

Bessel Peters per abuis gesteld onder de letter A, nr. 45, dd 04-07-1681. 

108 RAK  97 FOLIO:    39 DATUM:    26-09-1681 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hage, Berent Peters Wdn. van …. Vader 
  Muller, Peter Voogd  
  Lingen, Frans van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Annetien Hage als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd één dukaton en belooft haar lezen, 
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld in de akte. 
   

 

 

109 RAK  97 FOLIO:    39 DATUM:    05-01-1682 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Marle, Berent van Volmachtgever  Voogd 
  Meijer, Wolter Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant, als voogd over de kinderen van wijlen hopman Albertus  

Brouwer, verklaart een volmacht te verstrekken aan Wolter Meijer om zijn 
zaken waar te nemen, in of buiten rechten, hier of buiten de stad en te doen 
wat noodzakelijk is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

110 RAK  97 FOLIO:    39v DATUM:    16-02-1682 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Berentien Wed. van Jan Hermsen Moeder 
  Jansen, Berent Voogd  
  Lambertsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hermen en Berend 

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 van een 
goede moeder kan worden verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

111 RAK  97 FOLIO:   39v DATUM:     28-02-1682  

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsen, Berent Wdn. van Jennechien Peters Vader 
  Jacobsen, Jan Voogd  
  Jansen, Louwe Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aert, Anne en Jacob 

Berentsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk honderd 
rijksdaalders, de zoons elk een paard op hun 20

e
 jaar of ƒ95 en de dochter 

ƒ95 of een bed met toebehoren en belooft hen lezen, schrijven, naaien en 
een handwerk te laten leren en ten doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

112 RAK  97 FOLIO:    40 DATUM:    23-05-1682 

 onderwerp Kinderbewijs  
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Noortdijck, Berent Berentsen Wdn. Grietien Cornelis Vinck Vader 
  Hof, Gerrit Gerritsen Voogd  
  Eelkinck, Jan Gerritsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarig kind als moeders erfdeel te 

hebben gereserveerd ƒ100 c.g. en de lijfstoebehoren 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 
   

 

 

113 RAK  97 FOLIO:   40 DATUM:    29-05-1682 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Courtsen, Berent Borg  
  Jans, Battien Overledene  
     
 samenvatting Comparant heeft zich borg gesteld voor de eventuele schulden van de 

boedel van Battien Jans, waarvoor hij zijn persoon en goederen als 
onderpand stelt. Verder hebben zich als waarborg gesteld Aert, Peter, 
Hendrik en Beert Jansen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

114 RAK  97 FOLIO:    40v DATUM:    23-06-1682 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Straetman, Bartholomeus Schuldenaar Echtpaar 
  Bornemans, Albertina Schuldenares  
  Adriaens, Maria Schuldeiseres Wed. dr R. Hoolboom 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Maria Adriaens wegens 

borgtocht en huishuur een bedrag van ƒ450 c.g., waarvan alleen de 
borgtocht ad ƒ300 c.g. zal verrenten tegen 5 procent. Als speciaal onderpand 
stellen zij hun persoon en goederen. 
NB. In de kantlijn:  op 20-04-1683 hebben schuldenaren deze bekentenis 
gerenoveerd.   

   
 bijzonderheden Geen 
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115 RAK  97 FOLIO:    40v DATUM:    26-08-1682 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Daems, Berent Erfgenaam Echtpaar 
  Grafhorst, Margareta van Erfgename  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij van de erfenis van burgemeester Reijnder 

Jansen Hoolboom en Geertien Roelofs Eeckholt volledig zijn voldaan en 
geen aanspraken meer hebben op het erfhuis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

116 RAK  97 FOLIO:     41 DATUM:     20-04-1683 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Straetman, Bartholomeus Volmachtgever Echtpaar 
  Bornemans, Albertina Volmachtgeefster  
  Adriaens, Maria Gevolmachtigde Wed. Hoolbooms 
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan hun tante Maria Adriaens 

om hun ouderlijke boedel te scheiden en af te wikkelen en daarbij alles te 
doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

117 RAK  97 FOLIO:   41v DATUM:    21-05-1683 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsen, Berent Wdn. van Marrechien Jans Vader 
  Berentsen, Dirck Voogd  
  Jansen, Claes Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Marrechien, Bettien, 

Jennechien, Rijckien en Lambert Berentsen als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd elk één dukaton 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 Geen 
   

 

 

118 RAK  97 FOLIO:    41v DATUM:    08-10-1684 
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 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Panhuijs, Berent Jansen Borg  
  Bronckhorst, Jacob Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant heeft zich borg gesteld voor Jacob Bronckhorst voor de boete 

wegens fraude met de accijns waartoe hij is veroordeeld en die op korte 
termijn moet worden betaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

119 RAK  97 FOLIO:    42 DATUM:    15-10-1684 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Joosten, Boris Comparant  
  Smitt, Marten Schuldeiser Voogd 
  Lingen, Dirck Gerritsen v. Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparant verklaart overgedragen te hebben aan de voogden over het kind 

van Hendrick Harmsen ter Beeck, een obligatie van ƒ150 c.g. ten laste van 
Jan Dircksen en Marreghien Lamberts, waarmee tevens de schuld van 
comparant aan hen voor hetzelfde bedrag is afgedaan; hij blijft borg voor het 
geval er problemen ontstaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

120 RAK  97 FOLIO:    42v DATUM:    19-11-1684 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Steenbergen, Anna Geertruijdt Comparante  
  Vestrinck, Gerhard Voogd  
  Heijde, Clamor ter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart haar voogden te bedanken voor de boedelscheiding 

en het goede beheer van de nalatenschap van Femmechien Steenbergen en 
belooft hen te vrijwaren van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

121 RAK  97 FOLIO:    42v DATUM:     06-12-1684 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roelofsen, Berent Wdn. van ….. Vader 
  Jochemsen, Jan Voogd  
  Bolte, Hendrick Jansen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Wolter en Roelof 

Berentsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ60 c.g. samen, twee 
weefgetouwen, ieder een bijbel en de lijfstoebehoren; hij heeft voorlopig het 
vruchtgebruik. Hij belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten 
leren en te doen wat een vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld in de akte. 
   

 

 

122 RAK  97 FOLIO:    43 DATUM:     31-12-1685 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Meer, Bartholomeus ter Gevolmachtigde  
  Asschenbergh, Hermannus Volmachtgever Echtpaar 
  Suiren, Gesien van Volmachtgeefster  
  Veen, Jacob Erfgenaam  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgevers, verklaart comparant te hebben 

getransporteerd aan Jacob Veen 1/5
e
 deel van ƒ3000 c.g., dat Abraham van 

Suiren, hun (schoon)vader, aan zijn kinderen had bewezen in zijn testament 
dd 20-04-1670.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

123 RAK  97 FOLIO:     43v DATUM:     04-02-1686 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t 
   
 comparanten Peters, Berentien Wed. van Herman Buise Moeder 
  Willems, Volcker Voogd  
  Willemsen, Hobert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Engele, Grietien, 

Jannegien en Aeltien Herms als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ60 
c.g. samen, waarvan zij voorlopig het vruchtgebruik heeft; zij belooft hen 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede 
moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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124 RAK  97 FOLIO:     43v DATUM:    14-06-1686 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijnvoorden, Berent van Borg  
  Dijck, Dirck Begunstigde Heerde 
     
 samenvatting Comparant heeft zich borg gesteld voor zijn zwager Dirck Dijck in het geval 

dat dr Johan Veene aan hem, zijn zwager, een wedereis stelt.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

125 RAK  97 FOLIO:    44 DATUM:    16-09-1686 

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Joosten, Boris Comparant Wdn. A. Gerrits 
  Gerrits, Annechien Overledene  
  Steenhouwer, Arent Erfgenaam Echtpaar 
  Claes, Geertruijdt Erfgename Dochter A. Gerrits 
     
 samenvatting Comparant verklaart, na bestudering van de testamentaire dispositie dd 12-

01-1681 van overledene, een accoord te hebben gesloten met Arent 
Steenhouwer: comparant ziet af van de lijfrente en de boedel, mits Arent 
Steenhouwer hem een bedrag van ƒ200 c.g. betaalt, dat hij reeds heeft 
ontvangen en de schulden van de boedel overneemt zoals vermeld in een 
inventaris. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

126 RAK  97 FOLIO:     45 DATUM:     25-09-1686 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bercum, Berend Clasen van Borg  
  Hendriksen, Kijr Voogd  
  Egbertsen, Hendrik Voogd  
     
 samenvatting Comparant heeft zich borg gesteld voor de voogden over het kind van Geert 

Hendricksen in de kwestie van het moeders erfdeel, uitgekeerd dd 19-02-
1685, tegen de vader. 

   
 bijzonderheden Geen 
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127 RAK  97 FOLIO:    45 DATUM:    13-10-1686 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bloeme, Berentien Wed. van Frans Jacobs Moeder 
  Duijnkerken, Gerrit Voogd  
  Hofste, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Bernardina Frans als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd één dukaton 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 
   

 

 

128 RAK  97 FOLIO:     45v DATUM:     19-04-1687 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Klokkengieterij met behuizing 
  Kampen, adres niet vermeld 
   
 comparanten Raelte, Berent van Volmachtgever Echtpaar 
  Ophoff, Anna Elisabeth Volmachtgeefster  
  Veene, dr Johan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan dr Johan Veene om hun zaken 

hier waar te nemen, met name de overdracht en laatste betaling van Coert 
Dircksen Poortenaer inzake de klokkengieterij en alles wat met de erfenis 
van Jan Jansen Panhuijs te maken heeft; verder alles te doen wat 
noodzakelijk is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

129 RAK  97 FOLIO:     46 DATUM:    26-08-1687 

 onderwerp Overeenkomst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bleecker, Bartolt Dircks Comparant  
  Cornelissen, Peter Eigenaar  
     
 samenvatting Bij comparant zijn twee stukken doek gestolen die eigendom waren van 

Peter Cornelissen en die bij hem lagen om gebleekt te worden. Na 
tussenkomst van de heren burgemeesters is er afgesproken dat comparant 
aan Peter Cornelissen ƒ11 g.g. zal betalen met St. Michael a.s., waarvoor hij 
zijn paard als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
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130 RAK  97 FOLIO:   46 DATUM:    27-08-1687 

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bleecker, Bartolt Dircks Comparant  
  Coppies, Hillechien Benadeelde  
  Boldewijnsen, Joost Benadeelde  
     
 samenvatting Vanwege de diefstal van bij Bartolt Dircks berustende textiele goederen voor 

de bleek, is er besloten dat comparant aan de eigenaren Hillechien Coppies 
ƒ30 c.g. en aan Joost Boldewijnsen vier zilveren dukatons zal betalen, de 
helft met St. Maarten a.s. en de andere helft met Pasen 1689. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

131 RAK  97 FOLIO:    46v DATUM:    06-12-1687 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Beertien Comparante  
  Timesen, Dirck Voogd  
  Rutgersen, Claes Voogd  
  Jansen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante bedankt haar voogden voor het goede beheer van haar 

ouderlijke goederen en belooft hen te vrijwaren van alle aanspraken. 
   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

132 RAK  97 FOLIO:    47 DATUM:     15-03-1688 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pieters, Barbara Wed.  Daniel van Leeuwen Moeder 
  Eeckholt, Roeloff Voogd  
  Uijterwijck, Lubbert Gerritsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Cornelis en Catharina 

van Leeuwen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd één dukaton samen 
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 
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133 RAK  97 FOLIO:    47 DATUM:     26-03-1688 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Nieuwstraat, hoek Broederstraat 
   
 comparanten Claes, Berentien Schuldenares Wed. M. D. vd Mijdt 
  Bentheim, Ant. van Momber Secretaris 
  Broeck, Henrick Mich. v.d. Schuldeiser Voogd 
  Snell, Jan Schuldeiser Voogd 
  Willemsen, Rutger Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan de voogden over Hette Jacobs, 

zoon van Jacob Dircksen en Jannechien Peters, een bedrag van ƒ500 c.g. 
tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij de helft van haar 
woonhuis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

134 RAK  97 FOLIO:     47v DATUM:     10-04-1688 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bittinck, Berent Wdn. van Johanna ten Dieffholt Vader 
  Teunissen, Sweer Voogd  
  Cotius, Casparus Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Maria en  Lucretia 

Bittinck als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder één goudgulden 
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 
   

 

 

135 RAK  97 FOLIO:    48 DATUM:     14-08-1688 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where met hof 
  Kampen, Heijlensteeg, tussen Jochem Lamberts en Reinder Reuse 
   
 comparanten Panhuijs, Berent Jansen Schuldenaar En broer/zuster 
  Sibrantsen, Willem Schuldeiser  Echtpaar 
  Gerrits, Anne Schuldeiseres  
  Bronckhorst, Jacob Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant, mede namens zijn broer/zuster die hun recht aan hem verkocht 

hebben, erven van hun ouders Pannen Jan en Egbertien Jans, verklaart  
schuldig te zijn aan Willem Sibrantsen en echtgenote een bedrag van ƒ200 
c.g. wegens een oude obligatie, tegen 4 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand geldt de resterend koopsom ad ƒ335 c.g. van een huis, verkocht 



48 
 

aan Jacob van Bronckhorst, ook aanwezig.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

136 RAK   97 FOLIO:    48v DATUM:    22-12-1688 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bercum, Berent Clasen v. Wdn. van … Vader 
  Meulenbelt, Henrick B. Voogd  
  Tongeren, Berent van Voogd  
  Smit, Arent Gerritsen  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Gerrechien als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een bedrag van ƒ700 c.g. en 
de dochter een bed met toebehoren of ƒ500 c.g., bij het overlijden van de 
vader beschikbaar en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk 
te laten leren en te doen wat van een goed vader wordt verwacht, waarmee 
de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld in de akte. 
   

 

De bladzijden 49 en 49v zijn blanco. 

137 RAK  97 FOLIO:    50 DATUM:     08-10-1677 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eeckhout, Christoffer Volmachtgever  
  Nijhoff, dr Wolterus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart een volmacht te hebben verstrekt aan dr Wolterus 

Nijhoff om comparants zaken waar te nemen, hier en elders en alles te doen 
wat hij zelf ook gedaan zou hebben.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

138 RAK  97 FOLIO:    50 DATUM:     02-01-1678 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Poele, Laurens de Borg  
  Kuijper, Rutger Rutgersen Borg  
  Heijde, Clamor ter Begunstigde  
  Hendrix, Fijgien Schoonmoeder  
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 samenvatting Comparante hebben zich borg gesteld ten behoeve van Clamor ter Heijde 
voor de aanspraken die zijn schoonmoeder op grond van huwelijkse 
voorwaarden op hem mocht hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

139 RAK  97 FOLIO:    50v DATUM:    03-01-1678 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lijffersen, Claes Wdn. van Aeltien Arents Vader 
  Arentsen, Arent Voogd  
  Lijffersen, Dirck Voogd  
     
 samenvatting Comparant, toeter te Brunnepe, verklaart voor zijn minderjarige kinderen 

Arent en Grietien Claes als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder 
een bedrag van ƒ100 c.g., te versterven van het ene kind op het andere en 
waarvoor de vader al zijn goederen tot onderpand stelt; hij 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:  op 15-01-1693 meldt Arent Claesen zijn deel te hebben 
ontvangen en bedankt zijn voogden; op 12-06-1699 doet Grietien hetzelfde. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

140 RAK  97  FOLIO:     51 DATUM:     14-10-1678 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egberts, Claes Wdn. van Stientjen Engberts Vader 
  Engbertsen, Albert Voogd  
  Lubbertsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant, wonend te Brunnepe, verklaart voor zijn minderjarige kinderen 

Femmegjen, Grietjen, Egbert en Geertjen Claes als moeders erfdeel te 
hebben gereserveerd ƒ100 c.g. samen en de opbrengst van de 
lijfstoebehoren; 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 
   

 

 

141 RAK  97 FOLIO:   51v DATUM:    22-02-1679 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Patronis, Catharina Volmachtgeefster Wed. Abram de Maijne 
  Maijne, Jacobus de Momber Zoon 
  Meulemans, Govert Gemachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Govert Meulemans om namens 

haar als kassier van de Bank van Lening te Kampen te fungeren, zoals hij 
reeds gedaan heeft en zijn opdrachtgeefster van alles op de hoogte te 
houden; hetzelfde geldt voor de helft van de Bank van Lening te Zutphen, 
waar hij, op haar kosten, 2 maal jaars naar toe zal reizen ter controle en 
waarvan hij als profijt krijgt hetgeen de tafelhoudster uit Zwolle met hem is 
overeen gekomen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

142 RAK  97 FOLIO:     52 DATUM:     06-01-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pastoor, Cornelis Wdn. van Jannegien Nijhoffs Vader 
  Tongeren, Warner van Voogd  
  Hendricksen, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant, waagmeester, verklaart voor zijn minderjarige dochter 

Geertruijdt Cornelis als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25  c.g. en 
belooft haar lezen , schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een 
goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

143 RAK  97 FOLIO:    52v DATUM:    07-07-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. landerijen in Oosterwolde, IJsselmuiden 
  2. huizen in de Broederstraat, Geerstraat en Vloeddijk 
   
 comparanten Linde, Christina van der Wed. van Helmich Schene Moeder 
  Linde, Joannes van der Voogd  
  Backer, Henrick Teunissen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Alardus en 

Femmegien Schene als vaders erfdeel te hebben gereserveerd diverse 
landerijen, onroerend goed, obligaties, diverse gouden en zilveren munten, 
een geldbedrag van ƒ170 c.g. en linnengoed; de moeder heeft voorlopig het 
vruchtgebruik van de goederen. Zij belooft hen lezen en schrijven te laten 
leren, een passende uitzet te geven met daarbij elk nog ƒ100 c.g. en te doen 
wat van een goede moeder wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Uitvoerige lijst in de akte. 
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144 RAK  97 FOLIO:    54 DATUM:    12-08-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nijveen, Catharina Wed. van Jacob van der Hoeve Moeder 
  Stuirman, Hendrick Voogd  
  Velthuijs, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar vier minderjarige kinderen als vaders erfdeel 

te hebben gereserveerd elk een bedrag van ƒ100 c.g. en een bed met 
toebehoren en de dochters nog honderd daalders en belooft hen lezen, 
schrijven, naaien 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 29-03-1686 bedankt Johanna van den Bergh met haar 
echtgenoot Hans Neeltestaf de voogden; op 29-12-1690 heeft de moeder het 
deel van de overleden Frans de Roos van de voogden ontvangen; op 12-07-
1697 heeft Gerrit van de Hoeve zijn voogden, Helmich Passer en Jan Koch 
bedankt voor het beheer van de goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

145 RAK  97 FOLIO:    54v DATUM:    14-09-1680 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Patronis, Catharina Volmachtgeefster Wed. Abram de Meijne 
  Maijne, Jacobus de Momber Zoon 
  Meuleman, Govert Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Govert Meuleman om in der 

minne of gerechtelijk haar zaken waar te nemen, hier en elders en te doen 
wat noodzakelijk is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

146 RAK  97 FOLIO:    54v DATUM:    23-09-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Christiaensen, Christiaen Wdn. van Anna Jans Vader 
  Toren, Jan Wijndelsen van Voogd  
  Michielsen, Jan Voogd  
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 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Christiaen, Jan en 
Berent als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ40 c.g., te weten ƒ20 
c.g. aan Christiaen en de anderen elk ƒ10 c.g., (dit omdat Christiaen blind is), 
alles te versterven op Christiaen, maar als deze sterft op de vader. Hij 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 
   

 

 

147 RAK  97 FOLIO:    55 DATUM:     08-02-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Heijde, Clamer ter Wdn. van … Vader 
  Ridder, Rijck Voogd IUDr – tutor honorarius 
  Cuijper, Rutger Rutgersen Voogd  
  Vriese, dr Arnoldus Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Jennechien ter Heijde als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ3200 c.g. en ƒ400 
c.g. voor een uitzet en belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren 
te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld in de akte. 
   

 

 

148 RAK  97 FOLIO:   55v DATUM:  16-06-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kier, Henrix Wdn. van Marria Gerrits Vader 
  Jansen, Gerrit Voogd  
  Gerritsen, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Henrick Kier als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ325 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. De vader heeft voorlopig 
het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

149 RAK  97 FOLIO:     55v DATUM:    03-08-1681 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, voor de Hagenpoort 
   
 comparanten Heijmans, Clasien Schuldenares Wed. Jan L. Corvemaecker 
  Bentheim, Ant. Van Momber Secretaris 
  Galen, Arent van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Arent van Galen een bedrag van 

ƒ150 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt haar huis; 
tevens wordt een obligatie dd 01-05-1658 geroyeerd. 
NB. in de kantlijn:  op 23-06-1683 meldt schuldeiser ter zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

150 RAK  97 FOLIO:    56 DATUM:     08-08-1681 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Zie akte 
   
 comparanten Dijck, Cunera van Comparante  
  Benthem, Arent van Echtgenoot Luitenant 
     
 samenvatting Comparante heeft voor haar kinderen uit haar 1

e
 huwelijk met Hermannus 

Holte als onderpand gesteld voor het nog uit te keren kinderbewijs, groot 
ƒ6000 c.g., diverse goederen afkomstig van haar grootvader Pouwel ten 
Holte, bestaande uit aandelen in een erf, huis, land en geleend geld ad ƒ392 
c.g. en een obligatie op het karspel van Steenwijkerwolt groot ƒ325 c.g., 
waarvan de obligatie berust bij burgemeester Fredrick Ram. De afspraken 
van 19-01-1676 blijven zoals ze zijn.   

   
 bijzonderheden Details in de akte. 
   

 

 

151 RAK  97 FOLIO:     56v DATUM:    17-09-1681 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, op de hoek van de Mercksteeg 
   
 comparanten Dijck, Cornelis van Schuldenaar Echtpaar 
  Cannegieters, Everhardina Schuldenares  
  Wolfsen, Helmich Schuldeiser IUDr  -  voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan dr Helmich Wolfsen als voogd 

over zijn nicht Anna Sibilla van Wieringen een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 6 
procent per jaar. Als onderpand geldt hun woonhuis.  
NB. in de kantlijn: op 27-01-1682 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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152 RAK  97 FOLIO:   57 DATUM:    10-11-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where met hof 
  Brunnepe, St. Nicolaasdijk, tussen Jan Egberts en de wed. Welinck  
   
 comparanten Claessen, Carst Wdn. van Gesien Teunis Vader 
  Heerde, Herman Arents v. Voogd  
  Boldewijnsen, Joost Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Marrigien Carsten als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd 1/6
e
 deel van een huis en hof en de 

lijfstoebehoren en belooft haar lezen, schrijven, naaien en een handwerk te 
laten leren en te doen  wat een goede vader betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

153 RAK  97 FOLIO:    57v DATUM:     28-11-1681 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Claes Comparant  
  Contrier, Gerrit Henricksen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant belooft in mei 1682 aan Gerrit Henricksen Contrier een bedrag 

van ƒ150 c.g. te betalen dat hij hem schuldig is. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

154 RAK  97 FOLIO:    58 DATUM:    31-10-1682 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reijnties, Claes Wdn. van …. Vader 
  Denecamp, Herman Voogd  
  Spaerleer, Herman Lambertsen Voogd  
  Reijnties, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Femmegien Claes als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van al zijn roerende en 
onroerende goederen, waarvan de voogden een inventaris krijgen en de 
lijfstoebehoren; de vader heeft voorlopig het vruchtgebruik. Hij belooft haar 
lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed vader 
behoort te doen, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 19-11-1684 heeft de vader de voogden de inventaris 
gegeven en is het kindsdeel bepaald op ƒ1500 c.g. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
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155 RAK  97 FOLIO:    58v DATUM:    04-01-1683 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Woonhuis 
  Kampen, adres niet vermeld 
   
 comparanten Krous, Claes Hendricksen Wdn. van Trijntien Essincks Vader 
  Arentsen, Claes Voogd  
  Richters, Hendrick Jorissen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aeltien, Hendrick en 

Marrigien Krous als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder honderd 
daalders (ad 30 stuivers), waarvan de vader het vruchtgebruik heeft en de 
lijfstoebehoren en waarvoor hij zijn woonhuis als onderpand stelt. Hij 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 Geen 
   
 

 

156 RAK  97 FOLIO:    59 DATUM:    21-06-1683 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Capper, Claes Claesen Erfgenaam En echtgenote 
  Capper, Andries Erfgenaam En zuster 
  Sabé, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant, getrouwd met de weduwe van Cornelis Egbertsen Capper en zijn 

broer en zuster, allen erfgenamen van Cornelis Egbertsen Capper, verklaren 
een volmacht te verstrekken aan Johan Sabé om hun zaken waar te nemen 
en te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

157 RAK  97 FOLIO:    59v DATUM:    11-08-1683 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Huis en hof 
  Kampen, adres niet vermeld 
   
 comparanten Jellen, Clara Comparante Wed. Brgm. en muntmr. Harn 
  Nuis, H. Momber Secretaris 
  Veen, Arent van den Voogd Brgm. en muntmeester 
  Erkelens, Goosen Voogd  
     
 samenvatting Comparante en de voogden over haar kinderen verklaren als garantie voor 

het akkoord van Peter Sluijsken, muntmeester van Deventer met de 
magistraat van die stad gesloten, haar huis en hof als onderpand te stellen. 
NB. in de kantlijn: op 07-01-1698 mag de akte worden geroyeerd. 

   
 bijzonderheden Zie Apostille dd 30-07-1683. 
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158 RAK  97 FOLIO:    60 DATUM:    19-06-1684 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dijck, Claes van Volmachtgever Koopman te Amsterdam 
  Hanius, Fr. Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Fr. Hanius om zijn zaken hier, in 

der minne of gerechtelijk, waar te nemen, met name het proces dat de 
voogden over Aeltien Gijsberts heden tegen hem gaan aanspannen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

159 RAK  97 FOLIO:    60 DATUM:     12-02-1685 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Patronis, Catharina Comparante Wed. Abram de Maijne 
  Nuis, H. Momber Secretaris 
  Maijne, Jannetie de Dochter Wed. Leonart Vossert 
  Hanius, dr Franciscus Momber  
     
 samenvatting Comparante verklaart aan haar dochter Jannetie kwijtgescholden te hebben 

al het geld dat zij, buiten de ƒ6000 bruidschat, aan haar schoonzoon Leonert 
Vossert en/of aan haar dochter alleen tot nu toe, met of zonder rente, heeft 
verstrekt .  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

  

160 RAK  97 FOLIO:    60v DATUM:    19-03-1685 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Burgwal, hoek Mercksteeg 
   
 comparanten Dijck, Cornelis van Schuldenaar Echtpaar 
  Cannegieters, Everdina Schuldenares  
  Beeltsnijder Steenbergen, Jan Schuldeiser De voogden over … 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over Jan 

Beeltsnijder Steenbergen een bedrag van ƒ500 c.g. tegen 5 procent per jaar. 
Als speciaal onderpand stellen zij hun huis. 
NB. in de kantlijn: op 01-02-1700 verklaren Gijsbert Saffe en Henrickjen 
Backer, Clasina Backer, Cornelis van Dijck, namens Margreta Backer en de 
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voogden van Trijntjen Backer het onderpand te hebben gekocht en nog 
schuldig te zijn aan burgemeester Steenbergen ƒ100 c.g., dus samen ƒ600 
c.g.  op dezelfde voorwaarden. 

   
 bijzonderheden Dit huis is door burgemeester Steenbergen gerechtelijk aangekocht. 
   

 

 

161 RAK  97 FOLIO:    61v DATUM:     26-12-1685 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Omius, Cornelius Volmachtgever  
  Wolfsen, Helmich Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Helmich Wolfsen om zijn zaken 

waar te nemen, in der minne of gerechtelijk en daarbij alles te doen wat 
noodzakelijk is, zoals comparant zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

162 RAK  97 FOLIO:     62 DATUM:     04-01-1686 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksen, Claes Comparant  
  Jacobsen, Frans Voogd  
  Claessen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant heeft zijn voogden bedankt voor het goede beheer van zijn 

goederen en belooft hen te vrijwaren van alle aanspraken. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

163 RAK  97 FOLIO:     62 DATUM:      18-02-1686 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gentil, Catharina Willems Wed. Gerrit Willemsen Moeder 
  Gentil, Willem Voogd  
  Sittert, Wijnant van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aeltien, Jennechien 

en Willem Gerritsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen 
honderd daalders, te versterven van het ene kind op het andere en belooft 
hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat 
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een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 17-03-1702 is volgens de voogden Jan Schermer en 
Willem Knogh, Willem Gerritsen verschenen, die heeft verklaard zijn deel te 
willen laten bij zijn zuster Jannechien Gerritsen totdat zij in staat is het terug 
te geven. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

164 RAK  97 FOLIO:     62v DATUM:     05-02-1687 

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed Huis, erf en where met hof 
  Kampen, Groenestraat, tussen Gerrit Vesterinck en Dirk Harpstee 
   
 comparanten Lennep, Christiaen van Comparant Echtpaar – Heer v. Putten 
  Schaep, Machtelt Agnis Comparante Wed. Haeften 
  Schaep, Wolter Jan Momber Broeder 
  Ulger, Casijn Tegenpartij Brgm Hasselt – nomine uxoris 
  Feith, D. Getuige  
  Hanius, Fr.  Getuige  
     
 samenvatting Er is een akkoord gesloten tussen comparante, weduwe Haeften, met de 

familie Haeften inzake de bestaande schuld, waarbij zij aangeeft hun huis en 
hof, strekkend van de straat tot aan de stadswal als onderpand te stellen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

165 RAK  97 FOLIO:     63 DATUM:     14-03-1687 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Beer, Christiaen  Wdn. van Jennechien Hendriks  Vader 
  Remmelsen, Jan Voogd  
  Clasen, Carst Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hendrik, Jan en 

Remmelt Christiaensen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ50 
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 03-06-1690 is door de voogden, volgens een kwitantie 
van de boekhouder der Armen, hiervan betaald ƒ64 c.g. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

166 RAK  97 FOLIO:    63v DATUM:     07-05-1687 
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 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mulders, Catharina Wed. Jurrien Smitt Moeder 
  Brevoort, Hugo van Voogd Bode van de  stad 
  Brommert, Herman Jansen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Johanna en Agnis 

Smitt als vaders erfdeel te hebben gereserveerd twee schillingen 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 
   

 

 

167 RAK  97 FOLIO:     63v DATUM:    13-07-1687 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksen, Kier Wdn. van Jannechien Gerrits Vader 
  Egbertsen, Herman Voogd  
  Egbertsen, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant, molenaar, verklaart voor zijn minderjarige dochter Gerrighien 

Kiers als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ650 c.g., 
een bed met toebehoren en moeders zilveren bijhangsel 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 
   

 

 

168 RAK  97 FOLIO:    64 DATUM:     22-03-1688 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where met hof 
  Brunnepe, strekkend tot aan de Riete, tussen Driessen en Janssen 
   
 comparanten Wribbelts, Cornelis Wdn. van Heijle Jans Vader 
  Ovinck, Jacob Gerritsen Voogd  
  Rutgersen, Lubbert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Cornelissen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ160 c.g., waarvan 
hij het vruchtgebruik heeft en waarvoor zijn huis onderpand is en belooft 
hem 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 07-09-1698 bedankt Jan Cornelissen zijn voogden en 
vrijwaart hen van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
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169 RAK   97 FOLIO:    64v DATUM:    22-05-1688 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lemker, Caspar Henrick Volmachtgever Burgemeester 
  Visscher, Claes Gevolmachtigde Roededrager 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Claes Visscher om tijdens zijn 

afwezigheid comparants zaken waar te nemen en alles te doen wat hij zelf 
gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

170 RAK  97 FOLIO:    65 DATUM:     05-09-1688 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Twee huizen, erven en wheren met hof 
  Brunnepe, op de Noord, strekkend tot aan de IJssel 
   
 comparanten Jansen, Cornelis Schuldenaar Molenaar – echtpaar 
  Henricks, Truijde Schuldenares  
  Romondt, Diederick van Schuldeiser Brgmr.  – echtpaar 
  Forckenbeeck, Geertruijdt Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Diederick van Romondt en 

echtgenote een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand stellen zij hun twee huizen, tussen Henrick Dircksen en Henrick 
Peters Sticke. 
NB. in de kantlijn: op 21-09-1695 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

171 RAK  97 FOLIO:    65v DATUM:     24-10-1688 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Boven Nieuwstraat, tussen Willem Angel en secretaris Hoff 
   
 comparanten Passer, Claes Schuldenaar Echtpaar 
  Dirks, Dirkien Schuldenares  
  Sterke, Marrechien Henriks Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Marrechien Henriks Sterke een 

bedrag van ƒ100 g.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt 
hun huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
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De bladzijden 66 en 66v zijn blanco. 

172 RAK  97 FOLIO:    67 DATUM:    18-08-1677 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Dirck Volmachtgever Mr timmerman 
  Hanius, Fr. Gevolmachtigde IUDr 
  Hengel, Jan ten Borg  
  Emmeloort, Jacob W. van Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Fr. Hanius om namens hem 

rechtens te vorderen van Jan ten Hengel, borg voor Jacob Willemsen van 
Emmeloort, de renten en kosten die comparant zijn toegekend bij sententie 
van 24-08-1674. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

173 RAK  97 FOLIO:    67 DATUM:    27-08-1677  

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cantien, Daniel Schuldenaar  
  Mercken, Jacob van Schuldeiser Koopman te A’dam 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob van Mercken een bedrag van 

ƒ170-11 c.g. waarvan hij de helft belooft te betalen over twee maanden en de 
andere helft vier maanden daarna. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

174 RAK  97 FOLIO:    67v DATUM:    23-11-1677 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Een mate weiland 
  Kampen, buiten de Venepoort, t.o. de Coeburgher Schans 
   
 comparanten Lindenhof, Dirck Schuldenaar Wdn.  Hillechien E. Twent 
  Hendricksen, Hendrick Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hendrick Hendricksen een bedrag 

van ƒ500 c.g. tegen een rente van ƒ20 het eerste jaar en ƒ25 c.g. daarna. Als 
speciaal onderpand geldt een mate weiland.  
NB. in de kantlijn:  vacat. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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175 RAK  97 FOLIO:     67v DATUM:     20-12-1678 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Diverse stukken land, genaamd: in de Sopperien en Quasickers Land 
  IJsselmuiden en Wilsum 
   
 comparanten Possien, Dirck Wdn. van Hadewich Jacobs Vader 
  Jacobsen, Henrick Voogd  
  Possien, Rutger Hendricksen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Marrigien Dircks als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ500 c.g. waarvoor 
hij enige stukken land als onderpand stelt, verder een koe en een paard, een 
bed met toebehoren, diverse kledingstukken, linnengoed en zilveren 
sieraden / voorwerpen; hij belooft haar op te voeden en alles te doen wat een 
goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

176 RAK  97 FOLIO:   68v DATUM:    16-01-1679 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schutt, Daniel Schuldenaar Echtpaar 
  Everts, Femmegien Schuldenares  
  Wijsman, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Wijsman een bedrag van 

ƒ350 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun 
persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

177 RAK  97 FOLIO:     69 DATUM:     20-03-1679 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Bartoltsen, Dirck Schuldenaar Zwartendijk 
  Ketten, Lucas van der Borg  
  Egbertsen, Bartolt Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart aan Lucas van der Ketten en Bartolt Egbertsen, wegens 

zijn achterstallige pachtgelden, als onderpand te hebben gesteld al zijn 
goederen, zodat zij, bij eventuele schade, deze op hem kunnen verhalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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178 RAK  97 FOLIO:    69 DATUM:     17-07-1679 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where met hoven 
  Brunnepe, tussen Claes Hensen en Hobert Willemsen 
   
 comparanten Jansen, Dirck Wdn. van Gerrigien Dircks Vader 
  Hugo, Stoffer Voogd  
  Henricksen, Bartolt Voogd  
     
 samenvatting Comparant, wonend te Brunnepe, verklaart voor zijn minderjarige kinderen 

Jan, Trijne, Jan en Marrigien Dircks als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd samen een bedrag van ƒ200 c.g., waarvoor zijn huis en hof 
onderpand zijn, verder ƒ164 c.g. van de verkochte kleding, waarvan de rente 
aan de kinderen ten deel valt; hij belooft hen lezen, schrijven, naaien en een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

179 RAK  97 FOLIO:   70 DATUM:    12-08-1679 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Scholten, mr Dirck Comparant  
  Steenwijck, Johannes Volmachtgever  
     
 samenvatting Comparant heeft voor burgemeester en schepenen van Arnhem een 

volmacht getoond van Johannes Steenwijck dd 30-06-1670 … 
   
 bijzonderheden Akte is niet af. 
   

 

 

180 RAK  97 FOLIO:    70v DATUM:   21-10-1679 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Harpstede, Dirck Luijcksen Comparant  
  Hendricksen, Frans Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant belooft aan Frans Hendricksen  2½ dukaton te betalen, als 

bewezen is dat Arent Scholte van N.N. Holtkost, beiden uit Wesel, zal zijn 
voldaan.   

   
 bijzonderheden Geen 
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181 RAK  97 FOLIO:    70v DATUM:    11-03-1680 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meijer, Dubbelt Borg  
  Gansneb gen. Tengnagel, Beatrix Begunstigde Echtg. G. van Eck 
     
 samenvatting Ten behoeve van de jonkers Warner en Jan toe Boecop, heeft comparant 

zich borg gesteld voor Beatrix Gansneb genaamd Tengnagel voor alle 
aanspraken die zij maakt op een legaat van ƒ2000 c.g. met rente dat jonker 
Lambert Glauwe toe Hilderdinck bij testamentaire dispositie dd 07-09-1661 
aan haar zoon jonker Arent van Eck heeft gegeven, die in Indië is overleden. 
NB. in de kantlijn: op 12-03-1680 meldt de echtgenote van de borg, Wemma 
de Vos, zich ook borg te stellen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

182 RAK  97 FOLIO:    71 DATUM:    29-10-1680 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Bovenpoorte, hoek naar het Bolwerk 
   
 comparanten Lindenhoff, Dick Comparant Administrateur 
  Steenhouwer, Arent Erfgenaam  
  Spelter, Jan Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparant, administrateur van de nalatenschap van Joost van Dorsten en 

Annegien Steenhouwers, verklaart aan Arent Steenhouwer en Jan Spelter 
zijn huis als onderpand te stellen voor hun aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

183 RAK  97 FOLIO:    71 DATUM:    24-01-1681 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Dirck Comparant Echtg. Aeltien Geerts 
  Geertsen, Buick Comparant  
  Geertsen, Kunne Comparante  
  Geertsen, Willem Comparant  
  Bosch, Aert Jansen Voogd  
  Bartolds, Reiner  Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren hun erfdelen te hebben ontvangen en bedanken hun 

voogden voor het goede beheer van hun ouderlijke goederen en vrijwaren 
hen van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
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184 RAK  97 FOLIO:   71v DATUM:    27-07-1681 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hulsenaer, David Wdn. van Marrichien Peters Vader 
  Riet, Andries Voogd  
  Dirxen, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Berentien, Marrijchien 

en Jacobus Hulsenaer als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen 
zes pond groot en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te 
laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

185 RAK  97 FOLIO:    71v DATUM:     29-09-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bruckerman, Dirck Jurriaensen Wdn. Elisabeth Stoffersen Vader 
  Boldewijnsen, Joest Voogd  
  Hendricks, Evert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Christoffer Dircks als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ8 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 
   

 

 

186 RAK  97 FOLIO:    72 DATUM:     01-05-1682 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Onckhuijs, Dirck Borg  
  Onckhuijs, Jan Begunstigde Echtg. Aleida Liggers 
     
 samenvatting Ten behoeve van dr Abraham van de Grunde, heeft comparant zich borg 

gesteld voor Jan Onckhuijs. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

187 RAK  97 FOLIO:     72 DATUM:     25-10-1682 
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 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Carreman, Dirck Berentsen Wdn. van …. Vader 
  Cock, Balthazar Voogd  
  Teunissen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hendrick en Berentien 

Dircks als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen één rijksdaalder 
en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

188 RAK  97 FOLIO:    72v DATUM:    28-11-1682 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoeck, Dirck Janssen van Wdn. van Reintien Courts Vader 
  Mussche, Gerrit Voogd  
  Jansen, Frerick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Lijsabeth Dircks als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd één daalder en belooft haar lezen, 
schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed 
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

189 RAK  97 FOLIO:     72v DATUM:     14-03-1683  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Swart, David Volmachtgever  
  Hanius, Franciscus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Franciscus Hanius om al zijn 

zaken waar te nemen, speciaal die tegen de weduwe van Hendrik van Detten 
en daarbij te doen wat nodig is, zoals comparant zelf ook zou hebben 
gedaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
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190 RAK  97 FOLIO:    73 DATUM:     26-03-1683 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schutte, Dirck Hendricksen Volmachtgever  
  Hanius, Franciscus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Franciscus Hanius om al zijn 

zaken gerechtelijk waar te nemen, in het bijzonder die tegen Bernardus 
Eckelboom c.s. en daarbij te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

191 RAK  97 FOLIO:     73  DATUM:     06-09-1683 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rutgersen, Dirck Wdn. van …. Vader 
  Rutgersen, Jacob Voogd  
  Snel, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lubbert, Geesijn, 

Remmelt, Rutger, Geertien en Wijne Dircks als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd een bedrag van ƒ1000 c.g. samen, verder de jongens een paard 
en de meisjes een bed met toebehoren en belooft hen lezen, schrijven, 
naaien en wat verder passend is te laten leren, zoals hij als goed vader  
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld in de akte. 
   

 

 

192 RAK  97 FOLIO:     73v DATUM:    01-08-1684 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Dirck Wdn. van Femmechien Hendriks Vader 
  Stoffersen, Teunis Voogd  
  Breukermans, Dirck Voogd  
     
 samenvatting Comparant, linnenwever, verklaart voor zijn minderjarige kinderen 

Mechteltien en Jan Dircksen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd 
twee dukatons samen 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 Geen 
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193 RAK  97 FOLIO:    73v DATUM:     05-11-1684 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsen, Dirck Wdn. van Jannegien Reijnders Vader 
  Cornelissen, Henrick Voogd  
  Willemsen, Volcker Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willemtien en Wijgman 

Dircks als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder één dukaton 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 Geen 
   

 

 

194 RAK  97 FOLIO:   74 DATUM:    12-11-1685 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Voss, Dirckjen Wed. van Willem van Dursten Moeder 
  Rhijnvisch, Jan Voogd  
  Dursten, Daniel van  Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Claes, Anna en 

Willem van Dursten als vaders erfdeel te hebben gereserveerd alles wat hun 
vader van zijn moeder Geertien Engberts weduwe van Dursten als enig kind 
zal erven, verder nog samen een bedrag van ƒ400 c.g. afkomstig uit de 
erfenis van Annechien Stercke weduwe van Willem Janssen Voss, waarvan 
de moeder voorlopig het vruchtgebruik heeft; zij belooft hen lezen, schrijven 
en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

195 RAK  97 FOLIO:     74v DATUM:    13-10-1686 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Helmont, Dirck Wdn. van …. Vader 
  Mouton, Frans Voogd  
  Sluijs, Ariaen van der Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Engeltien en Catharina 

Dircks als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk een halve dukaton en 
belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat van een 
goed vader wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn. 
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 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld in de akte. 
   

 

 

196 RAK  97 FOLIO:    75 DATUM:    20-06-1687 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Engberts, Dirck Comparant  
  Cate, Hermen Gerritsen ten Voogd  
  Dircks, Jacob Voogd Overleden 
     
 samenvatting Comparant, zoon van Engbert Gerritsen en Marrighien Claes, heeft zijn 

voogden bedankt voor het goede beheer van zijn goederen en belooft hen te 
vrijwaren van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

197 RAK  97 FOLIO:     75 DATUM:     29-09-1687 

 onderwerp Kinderbewijs 
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsen, Dirck Wdn. van Jannechien Hans Vader 
  Jacobsen, Reijnder Voogd  
  Hiddinck, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Johannes en Annechien 

Dircks als moeders erfdeel te hebben gereserveerd, tevens voor het 
voorkind van zijn vrouw, Cornelis Jansen bij Jan Pinsaert verwekt, elk 12 
stuivers en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 75v t/m 80v zijn blanco. 

198 RAK  97 FOLIO:    81 DATUM:     04-02-1678 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. Twee stukken land 
      IJsselmuiden, Sennekerweg 
  2. Een hof 
      IJsselmuiden,  
   
 comparanten Sluijter, Engbert Wdn. van Christina Eeckholt Vader 
  Sluijter, Laurents Voogd  
  Veen, dr Cornelius Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Rensien, Margareta, 
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Claes en Janneke Sluijters als moeders erfdeel te hebben gereserveerd twee 
stukken land en de hof afkomstig van grootvader Eeckholt. Hij belooft hen 
lezen en schrijven te laten leren en te doen wat van een goed vader wordt 
verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn. De vader heeft voorlopig het 
vruchtgebruik van de goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

199 RAK  97 FOLIO:    81 DATUM:     02-03-1678 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Maten, Elisabeth van der Wed. van Claes vd Weteringe Moeder 
  Weteringe, Jan van de Voogd  
  Maten, Herman van der Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Hendrik van de 

Weteringe als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. en honderd 
daalder van de verkochte kleren, die door de moeder bewaard worden en 
een zilveren beker; zij 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 
   

 

 

200 RAK  97 FOLIO:     81v DATUM:   25-03-1678 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenhouwer, Evert Volmachtgever  
  Steenhouwer, Arent Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Arent Steenhouwer om namens 

hem uitstaande schulden te innen, zowel in de provincie Overijssel als in 
Arnhem en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is, zoals comparant zelf 
gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

201 RAK  97 FOLIO:    82 DATUM:    17-01-1679 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. land in Mastenbroek, bij Grafhorst 
  2. huis, Nieuwstraat, hoek Botervatsteeg 
  3. twee nieuwe huizen in de Keizerstraat 
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  4. twee huizen, een groot en een klein, Extersteeg 
  5. huis, Boven Nieuwstraat, naast Hermen Denecamp 
   
 comparanten Cornelis, Evertien Wed. van Theunis Geertsen Backer Moeder 
  Canneman, Lambert Voogd  
  Denecamp, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hendrikkien, 

Cornelia, Margrieta, Clasina, Gerrit en Teuntien Theunis Backer als vaders 
erfdeel te hebben gereserveerd diverse vaste goederen en obligaties. Bij de 
moeder Everdina Cannegieters is er nog een bedrag van ƒ350 c.g., verder 
ieder een bed met toebehoren en een behoorlijke uitzet; de moeder heeft 
voorlopig het vruchtgebruik. 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. 
NB. in de kantlijn: op 14-01-1699 bedanken Henrikkien Backer en haar 
echtgenoot Gijsbert Sasse, Margrieta en Clasina Backer hun voogden en 
beloven hen te vrijwaren van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Details in de akte. 
   

 

 

202 RAK   97 FOLIO:    82v DATUM:    23-01-1679 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Simonsen, Egbert Wdn. van Annegien Willems Vader 
  Willemsen, Roeloff Voogd  
  Dubbeltsen, Reinier Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Annegien en Nijssien 

Egberts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd honderd daalders 
samen en de lijfstoebehoren, die verkocht zullen worden en ieder een bed 
met toebehoren bij hun huwelijk of volwassenheid. Hij 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. 
NB. in de kantlijn: op 31-08-1694(?) heeft Annechjen Egberts haar voogden, 
Jan Simonsen Hartsuijcker en Jan Arentsen van Munnert, bedankt voor het 
beheer van de goederen en vrijwaart hen van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

203 RAK  97 FOLIO:    83 DATUM:    06-03-1679 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Elisabeth Wed. van Hendrick Vos Moeder 
  Berents, Jan Voogd  
  Lamberts, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Dirck Hendricks als 
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vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. en belooft hem lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

204 RAK  97 FOLIO:   83v DATUM:    22-05-1680 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Doorne, Evert van Volmachtgever  
  Sabé, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Johan Sabé om zijn zaken te 

behartigen binnen en buiten de stad, in der minne of gerechtelijk, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

205 RAK  97 FOLIO:    83v DATUM:    10-08-1680 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Venestraat, tussen de erven Hugo Rijcks en Egbert J. Backer 
   
 comparanten Bassum, Evert Jansen van Borg  
  Cuignet, Lucretia Aanvraagster  
  Haus, Hadewijch van Begunstigde Genaamd: Dries 
     
 samenvatting Op verzoek van Lucretia Cuignet, stelt comparant zich borg voor Hadewijch 

van Haus, opdat  deze binnen drie weken een volmacht zal zenden om drie 
verzegelingen aan haar, aanvraagster, te transporteren die zij heeft op het 
huis van wijlen Rutger Herms en Hendrikien Jacobs.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

206 RAK  97 FOLIO:     84 DATUM:     242-09-1680 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Egbert Volmachtgever  
  Sabé, Jan Gevolmachtigde IUDr 
  Speldemaker, Albert Gedaagde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Jan Sabé om namens hem, in 
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der minne of gerechtelijk, zijn zaken hier waar te nemen, met name die tegen 
Albert Speldemaker en daarbij te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

207 RAK  97 FOLIO:     84 DATUM:     22-01-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lamberts, Engeltien Wed. van Gerrit Berentsen Bolter Moeder 
  Bolter, Lambert B. Voogd  
  Stronkert, Hendrik L. Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Berent, Lambert, 

Marchien en Lubbechien Gerrits als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 
samen honderd daalders, waarbij echter de stad voorgaat; zij belooft hen 
lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

  

208 RAK  97 FOLIO:    84v DATUM:     18-02-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lambertsen, Evert Wdn. van Elsien Gerrits Vader 
  Jacobsen, Derck Voogd  
  Hendricksen, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerrit, Trijntien en 

Annegien Evertsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een 
pond groot 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 Geen 
   

 

 

209 RAK  97 FOLIO:     85 DATUM:     30-04-1681 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf en goed de Ronde Blesse 
   
 comparanten Blanckevoort, Elsabé Volmachtgeefster Wed. R. van Langen 
  Bentheim, Ant. van  Momber Secretaris 
  Blanckevoort, Johan Gevolmachtigde Ontvanger stadsdomeinen 
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  Langen, Jan Arent van Zoon Commissaris 
  Wijngaerden, Johan van Supervisor Burgemeester 
  Doncker, Jan Gevolmachtigde Steenwijk 
     
 samenvatting Comparante, weduwe van burgemeester van Langen, heeft een volmacht 

verstrekt aan Johan Blanckevoort om tijdens haar afwezigheid haar 
goederen te administreren en daarbij alle noodzakelijke handelingen te 
verrichten, dit met goedkeuring van haar zoon Jan Arent van Langen en 
burgemeester van Wijngaerden. Verder geeft zij een volmacht aan Jan 
Doncker om het goed de Ronde Blesse te verhuren enz. en de problemen 
met Claes Timmerman inzake de schade aan de dijkbomen, eventueel 
gerechtelijk, aan te pakken.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

210 RAK  97 FOLIO:    86 DATUM:    20-07-1681 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Emmerich, Engelbert van Volmachtgever Kapitein 
  Sabé, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant, in dienst van de stad, heeft een volmacht verstrekt aan Johan 

Sabé om zijn zaken hier en elders die de stad betreffen, waar te nemen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

211 RAK  97 FOLIO:    86 DATUM:    17-11-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Eva Wed. van … Moeder 
  Jansen, Willem Voogd  
  Hendricksen, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Abram en Aeltien 

Jans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft hen lezen, 
schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
   

  

 

212 RAK  97 FOLIO:      86v DATUM:    29-11-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Elsien Wed. van Jan Petersen Moeder 
  Coeverden, Wolter Hermsen v. Voogd  
  Munster, Dirck van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Peter en Jennechien 

Jansen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk één rijksdaalder en 
belooft hen lezen, schrijven, naaien 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 15-12-1696 bedankt Peter Jansen zijn voogden, Peter 
Bondam en Jan Jansen ipv genoemden, voor het goede beheer van zijn 
goederen en belooft hen te vrijwaren van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

213 RAK  97 FOLIO:    86v DATUM:     29-03-1682 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Gangel, Elisabeth van Volmachtgeefster  
  Bentheim, Ant. Van Momber Secretaris 
  Burgh, Jan ter Gevolmachtigde Echtgenoot 
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan haar echtgenoot om haar 

zaken waar te nemen en speciaal om haar onroerende goederen in de stad of 
in Hoogeveen te bezwaren of te verkopen en te doen wat daarbij nodig is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

214 RAK  97 FOLIO:    87 DATUM:    29-05-1682 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Theunis, Egbertien Wed. Claes Evertsen Meijboom Moeder 
  Meijboom, Hermen B. Voogd  
  Assensteijn, Jan H. van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Evert en Theunis 

Clasen Meijboom als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ200 c.g. en 
de lijfstoebehoren 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 21-07-1699 meldt Jan Hansen dat de kleren voor ƒ55-10  
zijn verkocht; op 18-01-1703 bedankt Evert Meijboom de voogden; op 27-01-
1703 verklaart Teunis Clasen Meijboom de helft van de ƒ55-10 te hebben 
ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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215 RAK  97 FOLIO:    87v DATUM:    03-04-1683 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsen, Egbert Wdn. van Femmechien Teunis Vader 
  Peters, Willem Voogd  
  Bolte, Hendrik Jansen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Berent Egbertsen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g., waarvan 
hij voorlopig het vruchtgebruik heeft en belooft hem lezen, schrijven en een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 29-05-1703 bedankt Berent zijn voogden en vrijwaart 
hen van alle aanspraken.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

216 RAK  97 FOLIO:    87v DATUM:    09-02-1684 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bisschop, Egbert Borg  
  Martens, Marrechien Begunstigde Echtg. H. L. Dinxterveen 
  Laurens, Aeltien Legataris  
     
 samenvatting Comparant stelt zich borg voor de echtgenote van Hermen Lucassen 

Dinxterveen, Marrechien Martens, erfgename van Aeltien Laurens, die op 10-
02-1660 voorwaarden voor de erfenis heeft gesteld indien Marrechien zou 
overlijden zonder wettige kinderen na te laten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

217 RAK  97 FOLIO:    88 DATUM:     11-09-1684 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hulsman, Enoch Wdn. van Aeltien Laurens Vader 
  Arentsen, Peter Voogd  
  Hardenbergh, Abram A. Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jaret en Engeltien 

Enochs als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen één rijksdaalder 
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en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

218 RAK  97 FOLIO:     88 DATUM:    20-07-1685 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dircks, Elisabeth Wed. van Rutger Rutgersen Moeder 
  Bovenhoff, Jan Kiersen Voogd  
  Dircksen, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Rutger Rutgersen als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

219 RAK  97 FOLIO:    88v DATUM:    05-11-1685 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Burgwal, bijna op de hoek van de Geerstraat, t.o. de stenen brug 
   
 comparanten Blanckevoort, Elsabé Schuldenares Wed. R. van Langen 
  Bentheim, Ant. Van Momber Secretaris 
  Wijngaerden, Johan van Voogd Mede namens familieleden 
  Blanckevoort, Johan Voogd  
  Langen, Maria Elisabeth v. Schuldenares Wed. J. A. van Langen 
  Merwe, Willem Adriaan v.d. Voogd  
  Lemker, Caspar Hendrick Schuldeiser Echtpaar 
  Breda, Margareta van Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Caspar Hendrick Lemker en 

echtgenote een bedrag van ƒ2000 c.g. tegen 5 procent per jaar, i.v.m. 
aflossing van een obligatie. Als speciaal onderpand stellen zij hun 
woonhuis. 
NB. in de kantlijn: op 09-02-1688 is de lening afgelost. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

220 RAK  97 FOLIO:    89v DATUM:    10-03-1686 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cojer, Egbert Simonsen Schuldenaar  
  Schocker, Hermen Pietersen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn wegens geleverd zaad aan Hermen 

Pietersen Schocker een bedrag van ƒ161-10 c.g. dat hij in termijnen zal terug 
betalen met ƒ25 c.g. per maand. Als onderpand gelden zijn meubilaire 
goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

221 RAK  97 FOLIO:    89v DATUM:    22-11-1687 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Evert Wdn. van Geertruijdt Berckhoff Vader 
  Berckhoff, Egbert Voogd  
  Janssen, Christiaen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Anna Margareta en 

Christina Everts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen één 
dukaton 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 
   

 

 

222 RAK  97 FOLIO:     90 DATUM:     12-03-1688 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Marcus, Evertien Wed. van Gerrit Dircksen Moeder 
  Wachter, Gerrit Voogd  
  Hermsen, Lucas Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Dirrickien Gerrits 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 
   

 

De bladzijden 90v t/m 94v zijn blanco. 

223 RAK  97 FOLIO:    95 DATUM:     22-04-1686 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, hoek van het Moocksteegje 
   
 comparanten Rhijnvisch, Aleida Schuldenares Wed. J. v.d. Tooren 
  Bentheim, Ant. Van Momber Secretaris en voogd 
  Coops, Marten Schuldeiser Echtpaar 
  Indies, Catharina Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Marten Coops en echtgenote een 

bedrag van ƒ600 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt 
zij haar woonhuis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

224 RAK  97 FOLIO:    95v DATUM:     10-05-1686 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Seuter, Anne Jans Wed. Louwe Janssen v.’t Oever Moeder 
  Eeleker, Jan Gerritsen Voogd  
  Dijck, Jan Jacobsen van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan, Arent en Louwe 

Louwsen van ‘t Oever als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een 
bedrag van ƒ400 c.g. waarvan de moeder het vruchtgebruik heeft en samen 
de lijfstoebehoren die t.b.v. de kinderen verkocht zullen worden en op hun 
16

e
 jaar een paard of ƒ70 c.g.; zij belooft hen lezen en schrijven te laten leren 

en te doen wat een goede moeder verschuldigd is te doen, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

225 RAK  97 FOLIO:    96 DATUM:    11-05-1686  

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Een stuk land 
  Kampen, Zwartendijk, waar de kolk in ligt 
   
 comparanten Reijners, Anthonij Schuldenaar Uit de Betuwe - echtpaar 
  Jacobs, Aeltien Schuldenares  
  Waalse Kerk Schuldeiser Van Kampen 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de Waalse Kerk in deze stad een 

bedrag van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand 
stellen zij een stuk land. 
NB. in de kantlijn: op 27-05-1697 meldt Anthonij van Bentheim namens de 
Waalse Kerk dat bovenstaande door Gerrit ten Hove is voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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226 RAK  97 FOLIO:    96 DATUM:    13-02-1687 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Haen, Arent de Wdn. van Jennechien Thomasen Vader 
  Haene, Jan Hermsen de Voogd  
  Dop, Joost Jacobsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Herman, Thomas en 

Albert de Haen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een bedrag 
van ƒ1000 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren 
en alles te doen wat  een goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. De vader heeft voorlopig het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

227 RAK  97 FOLIO:    96v DATUM:    30-03-1687  

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Nieuwenburgh, Annechien Hendricks Wed. Evert Wijnties Moeder 
  Nieuwenburgh, Hendrick Voogd  
  Wesselsen, Evert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hermen, 

Jacomijntien, Berent en Arent Wijnties als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd samen ƒ350 c.g., een aandeel in het huis van hun grootvader, 
alles te versterven van het ene kind op het andere en verder de 
lijfstoebehoren en een passende uitzet; zij belooft hen lezen, schrijven, 
naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat van een goede moeder 
wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

228 RAK  97 FOLIO:   97 DATUM:    17-09-1687 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wolters, Aeltien Wed. van Willem Jurriaensen Moeder 
  Berents, Hermen Voogd  
  Deene, Claes Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jurriaen Willemsen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 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. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

229 RAK  97 FOLIO:    97v DATUM:    21-10-1687 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsen, Andries Wdn. van …. Vader 
  Evertsen, Teunis Voogd  
  Evertsen, Antoni Voogd  
     
 samenvatting Comparant, soldaat, verklaart voor zijn minderjarige zoon Henrick 

Andriessen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een halve 
rijksdaalder 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 Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

230 RAK  97 FOLIO:     97v DATUM:    22-11-1687 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reuwert, Annechien Wed. van Nicolaes Lodewijck Moeder 
  Reuwerts, Dirck Voogd  
  Christiaensen, Jurriaen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Christiaen Lodewijck 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 
   

 

 

231 RAK  97 FOLIO:     98 DATUM:    3-12-1687 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Aeltien Wed. van Berent Henriksen Moeder 
  Berentsen, Jan Voogd  
  Jansen, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrik, Jan, 

Engeltien, Margrietien en Berentien Berents als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd ƒ6 c.g. samen en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een 
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ambacht te laten leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

232 RAK  97 FOLIO:    98 DATUM:     15-03-1688 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoff, Albart Borg Secretaris 
  Struuck, Antoni Ludovic Erfgenaam Luitenant 
  Struijck, Louijsa Maria Erfgename  
  Struuck, Judith Geertruijdt Erfgename  
  Struuck, Wijert Philip Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparant heeft zich ten behoeve van de erven van wijlen hun tante 

Lucretia Cuingiet, borg gesteld, speciaal met betrekking tot het zwaar 
belaste erfhuis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

233 RAK  97 FOLIO:     98v DATUM:    21-05-1688 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Boer, Adriaen de Volmachtgever Voogd 
  Eeleker, Jan Gerritsen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, voogd over Albertien Benninck, dochter van Jan Benninck, 

verklaart een volmacht te verstrekken aan Jan Gerritsen Eeleker om hem, 
comparant, te vertegenwoordigen bij het maken van de inventaris en de 
boedelscheiding van wijlen Jan Benninck en echtgenote en alles te doen ten 
behoeve van zijn pupil. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

234 RAK  97 FOLIO:   98v DATUM:    02-06-1688 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoff, Albert Borg Secretaris 
  Vooght, luitenant de Aanvrager  
  Cuingielts, de erven Begunstigden  
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 samenvatting Op verzoek van luitenant de Vooght, heeft comparant zich borg gesteld voor 
de erfgenamen van vrouw Cuingiets vanwege de aanspraken op de boedel. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

235 RAK   97 FOLIO:    99 DATUM:     09-08-1688 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Frits, Andries Wdn. van Annechien Jans Vader 
  Elger, Cobus Voogd  
  Graaf, Henrik Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Hillegonda Andriessen 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot 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 
   

 

 

236 RAK  97 FOLIO:    99 DATUM:     14-09-1688 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vribbelts, Aertien Schuldenares Wed. J. W. Backer 
  Jurrien, Hans Momber Zwager  -  borg 
  Lucas, Egbertien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Egbertien Lucas een bedrag van 

ƒ39 c.g., het bedrag dat wijlen haar echtgenoot als voogd over schuldeiseres 
onder zijn beheer had; zij belooft dit deels te betalen in mei a.s. en de andere 
helft met St. Michael daarop volgend. Haar zwager stelt zich borg. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

237 RAK  97 FOLIO:     99v DATUM:    15-11-1688 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. Erf met huis, hof, berg, schuur en kampje 
      Kampen, Zwartendijk, van de elshaag tot aan de weg 
  2. Huis, erf en where 
      Kampen, Venestraat, tussen de wed. Twents en de brouwerij de Zwaan 
  3. Huis, erf en where 
      Kampen, Oudestraat, tussen burgm. Voorn en het Ziekentroostersteegje 
  4. Huis, erf en where 



84 
 

      Kampen, aan de stadsmuur bij de Kruittoren, t.o. Peter Hackebois  
   
 comparanten Reijnders, Antoni Schuldenaar Echtpaar 
  Jacobs, Aeltien Schuldenares  
  Grunde, Manuel van de Schuldeiser Echtpaar 
  Bruinincks, Geertruijdt Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Manuel van de Grunde en 

echtgenote een bedrag van ƒ900 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand geldt de helft van een erf, gekocht in 1671 van Rudolph Henrick 
Vooght. Verder belenen zij nog de helft van drie huizen. 
NB. in de kantlijn: op 26-07-1693 heeft schuldeiser alles ontvangen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

Bladzijde 100v is blanco. 

238 RAK  97 FOLIO:    101 DATUM:    07-06-1678 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Frerick Volmachtgever Voogd 
  Hanius, Fr. Gevolmachtigde IUDr 
  Wachter, Dirck Hermsen Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant, voogd over de kinderen van zijn broer Teunis Jansen van Enst, 

heeft een volmacht verstrekt aan Fr. Hanius om zijn zaken hier waar te 
nemen en in het bijzonder om van Dirck Hermsen Wachter een bedrag van 
ƒ30-07-08 c.g. te vorderen wegens geleverd zaad en verder alles te doen wat 
noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

239 RAK  97 FOLIO:    101v DATUM:    16-10-1679 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alberts, Femmegien Wed. van …. Moeder 
  Hendricksen, Jan Voogd  
  Jansen, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Albert en Jan 

Petersen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen één rijksdaalder 
en belooft hen te verzorgen, een handwerk te laten leren en te doen wat van 
een goed vader wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld in de akte. 
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240 RAK  97 FOLIO:    101v DATUM:    17-12-1679 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Fael, Fredrick Wdn. van …. Vader 
  Smitt, Jan Voogd  
  Groen, Severijn Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Anna Catharina Fael als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd één dukaton en belooft haar te 
verzorgen en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is  niet vermeld. 
   

 

 

241 RAK  97 FOLIO:    102 DATUM:    06-07-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Femmechien Wed. van Theunis Jansen Moeder 
  Hermsen, Hendrick Voogd  
  Rutgersen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Grietien en 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

242 RAK  97 FOLIO:    102 DATUM:    15-09-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Leonardts, Fijchien Wed. van Lubbert Wolters Moeder 
  Leonardts, Jan Voogd  
  Wolters, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Gesien Lubberts als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ30 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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243 RAK  97 FOLIO:    102v DATUM:    30-04-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bassen , Frerick Jansen van Wdn. van Annetien Meijers Vader 
  Meijer, Luir Voogd  
  Bassen, Jan Arends van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Berend en Jurrien 

Frericksen 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 verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

244 RAK  97 FOLIO:    102v DATUM:    13-07-1681 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Canits, Fredrick van Schuldenaar Majoor 
  Munt, Nicolaes Schuldeiser  
  Noortbergh, Johannes Schuldeiser  
  Claessen, J. Schuldeiser  
  Jacobsen, Jan Schuldeiser  
  Burgh, Hugo ter Schuldeiser  
  Leonardts, Johannes Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant, vertrekkend naar zijn vaderland, heeft geld geleend van diverse 

personen, samen een schuld van ƒ269 c.g., waarvoor hij als onderpand stelt 
zijn tractement van de provincie Overijssel, dat hij aan hen transporteert; 
mocht dit niet voldoende zijn, dan zal hij ook zijn laatste maand van 1681 ter 
beschikking stellen. 

   
 bijzonderheden Lijst met schulden in de akte. 
   

 

 

245 RAK  97 FOLIO:    103v DATUM:    04-12-1684 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Fija Wed. van Peter Jacobsen Moeder 
  Scholte, Jan Jansen Voogd  
  Hendricks, Teunis Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Carel Peters als vaders 

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



87 
 

NB. in de kantlijn: op 19-02-1690 bedankt Carel Petersen zijn voogden en 
vrijwaart hen van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

246 RAK  97 FOLIO:    103v DATUM:     15-06-1686 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schocker, Frerick Janssen Schuldenaar  
  Jellen, Hester Schuldeiseres Wed. secr. Sluijter 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hester Jellen een bedrag van ƒ495 

c.g. wegens geleverd zout, waarvoor een betalingsopdracht is gegeven van 
ƒ65 c.g.; het overige zal zo snel mogelijk worden betaald.   

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

247 RAK  97 FOLIO:    104 DATUM:    17-06-1686 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Warners, Femmechien Volmachtgeefster Wed. G. W. Steenbicker 
  Bentheim, Ant. van  Momber Secretaris 
  Bergh, Warner van den Gevolmachtigde Zoon 
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan haar zoon Warner van den 

Bergh om haar zaken, hier en elders, in der minne of gerechtelijk, waar te 
nemen en alles te doen wat zij zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

248 RAK  97 FOLIO:   104v DATUM:   25-06-1686 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Een mate 
  Kampen, Zwartendijk, tussen de Geestelijkheid, toe Boecop en Rijswich 
   
 comparanten Jans, Femmechien Schuldenares Wed. Lambert Twenth 
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Twenth, Peter Lambertsen Schuldenaar  
  Schaep, Wolter Joan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Wolter Joan Schaep een bedrag 

van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij haar 
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mate.  
NB. in de kantlijn: op 25-04-1691 meldt de gevolmachtigde van schuldeiser, 
Christiaen van Lennip toe Putten, van bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 105 t/m 110v zijn blanco. 

249 RAK  97 FOLIO:    111 DATUM:    13-07-1677 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Gijsbert Comparant Vuurstoker op Ens 
  Marle, Helmich van Koopman  
     
 samenvatting Comparant was overeengekomen met Helmich van Marle om dit jaar zoveel 

bier af te nemen als zijn traktement ad ƒ230 c.g., betaalbaar op het kantoor 
van ontvanger Burghring, toestaat. Hiervoor stelt hij als onderpand zijn 
traktement over het jaar 1677.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

250 RAK  97 FOLIO:    111 DATUM:    21-071677 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alberts, Geertien Wed. van Willem Albertsen Moeder 
  Elbertsen,Peter Voogd  
  Joosten, Boris Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Heijltien, Aeltien, 

Hillechien, Albertien en Albertus Albertsen als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd ƒ50 c.g. samen 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 
   

 

 

251 RAK  97 FOLIO:    111v DATUM:    02-11-1677 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bollinck, Gerrit Borg  
  Sapaijn, David Aanvraagster De weduwe … 
  Henrotaij, Piter Begunstigde  
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 samenvatting Op verzoek van de weduwe van David Sapaijn, heeft comparant zich borg 
gesteld voor Piter Henrotaij, die een procedure voert tegen de weduwe.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

252 RAK  97 FOLIO:    111v  DATUM:     09-11-1677 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arents, Geertien Schuldenares Wed. Jochem E. Backer 
  Stercke, Jan Schuldeiser Korenkoper A’dam 
  Tirens, Peter Schuldeiser Idem 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan twee korenkopers te Amsterdam 

een bedrag van ƒ347-09 c.g., wegens geleverde rogge en tarwe, dat zij in 
termijnen wil betalen, n.l. ƒ25 c.g. in mei 1678 en verder ieder jaar ƒ50 c.g. 
Als onderpand gelden haar persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

253 RAK  97 FOLIO:   112 DATUM:    19-12-1677 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, bij de Kruittoren 
   
 comparanten Jans, Grietien Wed. van Cornelis Diesmersen Moeder 
  Sluijter, Jan Voogd  
  Raelte, Berent van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen als vaders erfdeel te 

hebben gereserveerd een bedrag van ƒ150 c.g. gevestigd op het huis van 
Arent Germersen, waarvan zij het vruchtgebruik heeft. Zij belooft hen lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

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

 

254 RAK  97 FOLIO:   112 DATUM:    08-01-1678 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Beeck, Geertruijdt Abrams v.d. Wed. Paul Cornelissen Moeder 
  Meijer, Dirck Voogd  
  Caspersen, Theunis Voogd  
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 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Daniel en Hendrikien 

Pouwels als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ40 c.g. en belooft hen 
lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat een 
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

255 RAK  97 FOLIO:     112v DATUM:    13-02-1678 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Geesien Volmachtgeefster Wed. mr E. Steenhouwer 
  Muller, Guilliaume de Momber Zoon 
  Sabé, Jan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Jan Sabé om hier in de stad 

haar zaken waar te nemen, vooral die met betrekking tot de kooppenningen 
van de woning aan de Vischmarkt. 
NB. in de kantlijn: op 23-07-1678 heeft comparante haar zoon Guilliaume de 
Muller, tevens een volmacht gegeven. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

256 RAK  97 FOLIO:    112v DATUM:     13-03-1678 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coten, Gerrit Cornelissen van Schuldenaar Echtpaar 
  Rutgers, Berentien Schuldenares  
  Casparsen, Theunis Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Theunis Casparsen, erfgenaam 

van zijn zuster en zwager Sophia Casparsen en Hermen Dircks, een bedrag 
van ƒ100 c.g. en ƒ35 rente, …. 

   
 bijzonderheden NB. in de kantlijn:  vacat.  Akte is doorgehaald. 
   

 

 

257 RAK  97 FOLIO:     113 DATUM:    16-05-1678 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Geertien Wed. van Hendrick Cuijpers Moeder 
  Cuijpers, Willem Voogd  
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  Woltersen, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan Hendriksen en 

Jacob van Schoten, bij Johannes van Schoten, als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd ieder ƒ20 c.g. en zes nieuwe hemden 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 
   

 

 

258 RAK  97 FOLIO:    113 DATUM:    21-05-1678 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf met katerstede genaamd ‘t Heckhuijs 
  Raalte, buurschap Luttenbergh 
   
 comparanten Pinninck, Geertruijdt Volmachtgeefster Wed. G. Vaeckt t. St. 
  Vaeckt, Gerhardina Geertr. Volmachtgeefster  
  Vaeckt, Lucia Johanna Volmachtgeefster  
  Hanius, Fr. Momber IUDr 
  Pomerede, Gerrit Gevolmachtigde Procurator 
     
 samenvatting Comparanten, mede namens Jr. Rudolph Henrick Vaeckt toe Steenhuijsen, 

hebben een volmacht verstrekt aan procurator Gerrit Pomerede om namens 
hen te compareren voor het scholtengerecht van Raalte en daar te verkopen 
en te transporteren, ten profijte van de erven van Dirck van der Ketten sr, 
een losrente groot ƒ159-15 c.g. per jaar afkomstig van een erf met katerstede 
in Raalte, waarvan de rente voor het eerst in 1679 zal worden betaald; als de 
tijdelijke meijer in gebreke blijft met de betaling, dan hebben de erven het 
recht van panding. De koopsom bedraagt ƒ3550 c.g. 

   
 bijzonderheden Details in de akte. 
   

 

 

259 RAK  97 FOLIO:    114 DATUM:    01-07-1678 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wesevelt, Gerrit Henricksen van Comparant   
  Blanckevoort, Joan Gevolmachtigde  
  Maten, Laurens van der  Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant heeft getransporteerd aan Joan Blanckevoort, gemachtigde van 

zijn moeder, een bedrag van ƒ364-09 c.g. dat hij, comparant, tegoed heeft 
van Laurens van der Maten wegens geleverde eek en welk bedrag deze heeft 
beloofd binnen drie weken te betalen.  

   
 bijzonderheden Geen 
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260 RAK  97 FOLIO:    114v DATUM:   01-08-1678 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arents, Geertien Schuldenares Wed. Jochem Egberts 
  Wolfsen, dr H. Momber  
  Bootsma, Claes Reinties Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Claes Reinties Bootsma een 

bedrag van ƒ267 c.g. wegens geleverd zaad tegen 5 procent. Als speciaal 
onderpand gelden haar persoon en goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

261 RAK  97 FOLIO:     114v DATUM:    12-08-1678 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Geertjen Comparante Echtg. Peter Lemmer 
  Bentheim, A. van Momber Secretaris 
  Thijssen, Jan Overledene  
  Cops, Henrick Woltersen Voogd  
  Cleeff, Hendrick Will. van Voogd  
     
 samenvatting Comparante, tante en enige erfgename van overledene, verklaart de erfenis 

te hebben ontvangen van Jan Thijssen, die naar Oost-Indië is gegaan. Zij 
bedankt de voogden voor het beheer van diens goederen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

262 RAK  97 FOLIO:    115 DATUM:    13-09-1678 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wesevelt, Gerrit Henrix Volmachtgever  
  Meijer, Wolterus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Wolterus Meijer om zijn zaken 

in deze stad waar te nemen, eventueel gerechtelijk en te doen wat comparant 
zelf ook gedaan zou hebben.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

263 RAK  97 FOLIO:    115 DATUM:     02-11-1678 
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 onderwerp Transport van schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Eekmolen 
   
 comparanten Plate, Gerrit Verkoper  
  Schaep, Wolter Jan Koper En zijn zusters 
  Vestrinck, Gerrit Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart overgedragen te hebben aan Wolter Jan Schaep en 

diens zusters een schuldbekentenis van ƒ400 c.g. met rente, n.l. de schuld 
van Gerrit Vestrinck, door hemzelf bekrachtigd met zijn handtekening, inzake 
het verkochte aandeel in de eekmolen. Mocht koper zijn geld niet ontvangen, 
dan staat verkoper garant.    

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

264 RAK  97 FOLIO:    115v DATUM:     04-01-1679 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Theunis, Geessien Wed. van … Moeder 
  Wijchertsen, Jan Voogd  
  Hooghartien, Wolter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Jansen als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd één daalder 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 Naam overledene is niet vemeld. 
   

 

 

265 RAK  97 FOLIO:    115v DATUM:     22-05-1679 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egeren, Gesien van Volmachtgeefster  
  Bentheim, Ant. van Momber Secretaris 
  Sabé, Joan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Joan Sabé om al haar zaken, 

zowel binnen als buiten de stad, waar te nemen en te handelen zoals zij zelf 
gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
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266 RAK  97 FOLIO:     116 DATUM:    17-07-1679 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Geertien Wed. van … Moeder 
  Ariaensen, Philips Voogd  
  Linnewever, Stoffer Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Christiaen en Agien 

Gerrits als vaders erfdeel te hebben gereserveerd één zilveren dukaton 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. 
   

 

 

267 RAK  97 FOLIO:    116 DATUM:    15-08-1679 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Brouwerij met behuizing 
  Kampen, adres niet vermeld  
   
 comparanten Dijck, Gosen van Volmachtgever  
  Dijck, Claes van Volmachtgever  
  Sabé, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van hun grootvader Gerrit Woltersen Nijhoff, 

hebben een volmacht verstrekt aan Johan Sabé om hun zaken waar te 
nemen, in of buiten rechten en te doen wat zij zelf gedaan zouden hebben, in 
het bijzonder de verkoping van de brouwerij van wijlen hun grootvader en 
alles wat daarbij van pas komt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

268 RAK   97 FOLIO:    116v DATUM:     22-08-1679 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubbertsen, Gerrit Overledene  
  Leussen, Dirck Willemsen Borg  
     
 samenvatting De erfgenamen van Gerrit Lubbertsen hebben Dirck Willem Leusen als borg 

aangesteld voor de eventuele aanspraken die op het sterfhuis gemaakt 
kunnen worden. 

   
 bijzonderheden Geen 
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269 RAK  97 FOLIO:    117 DATUM:    22-08-1679  

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenwijck, Gijsbert Overledene Organist 
  Steenwijck, Henrick Borg Broer 
     
 samenvatting De erfgenamen van Gijsbert Steenwijck hebben Henrick Steenwijck als borg 

aangesteld, die het achterstallig traktement van overledene als onderpand 
stelt voor de eventuele aanspraken op het sterfhuis.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

270 RAK  97 FOLIO:    117 DATUM:     28-08-1679 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Smits, Gerrit Wdn. van Gerrigien Arents Vader 
  Jelissen, Jan Voogd  
  Jansen, Wilbert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerrit, Arent en Jan 

Smits als vaders erfdeel te hebben geserveerd ƒ75 c.g. samen 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 
   

 

 

271 RAK  97 FOLIO:    117v DATUM:     28-08-1679 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Gerrit Wdn. van Annegien Peters Vader 
  Christiaen, Herman Voogd  
  Post, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Rebecca Gerrits als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd één zilveren dukaton 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 
   

 

 

272 RAK  97 FOLIO:    117v DATUM:    19-02-1680 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Smit, Gerhardus Volmachtgever  
  Smit, Constantinus Volmachtgever  
  Sabé, Jan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Jan Sabé om hun zaken 

waar te nemen en uit te voeren, in het bijzonder die welke het sterfhuis 
betreffen van hun vader Dirck Smit.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

273 RAK  97 FOLIO:    118 DATUM:    04-06-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rutgersen, Geert Wdn. van Merrichien Frerix Vader 
  Jager, Gerrit Petersen Voogd  
  Arentsen, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Annichien en Metien 

Geerts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ500 c.g. 
samen en belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat 
een goed vader betaamt; voor het geval zij niet goed genoeg leren 
lezen/schrijven, verhoogt hij het kinderbewijs met ƒ100 c.g., waarvan hij 
voorlopig het vruchtgebruik heeft.  
NB. in de kantlijn: op 14-07-1694 bedankt Annichien Geerts, met haar 
echtgenoot Rutger Albertsen Sanger, de voogden en vrijwaart hen van alle 
aanspraken; op 08-04-1704 doet Metjen Geerts hetzelfde voor de voogd mr 
Henrick van Eijmberinck. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

274 RAK  97 FOLIO:    118 DATUM:    05-06-1680  

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Geertien Wed. van … Moeder 
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon  Johan Schevinck als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd één daalder en belooft hem lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder 
betaamt. 

   
 bijzonderheden Namen van de overledene en de voogden zijn niet vermeld. 
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275 RAK  97 FOLIO:    118v DATUM:    01-07-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Achter de nieuwe Muur, bij de Blauwehandspoort 
   
 comparanten Everts, Gesien Wed. van Jan Heijmansen Moeder 
  Hermsen, Theunis Voogd  
  Jansen, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Heijman en Dirckien 

Jans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ50 c.g., waarvoor haar 
huis onderpand is en belooft hen lezen, schrijven, naaien 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 01-06-1686 bedankt  Heijman Jansen zijn voogden en 
vrijwaart hen van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

276 RAK  97 FOLIO:    118v DATUM:    28-07-1680 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bolwerk, Gerrit Volmachtgever Glaskoper A’dam 
  Sabé, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Johan Sabé om namens hem, 

binnen of buiten de stad, in der minne of gerechtelijk zijn uitstaande 
schulden te innen en alles te doen wat daarbij noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

277 RAK  97 FOLIO:    119 DATUM:     18-11-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritsen, Gerrit Wdn. van Anna Peters Vader 
  Roebertsen, Jan Voogd  
  Carst, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Anna Fije en Gerrit 

Gerritsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk een halve 
rijksdaalder 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 Geen 
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278 RAK  97 FOLIO:     119v DATUM:    29-12-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wolters, Gerrit Wdn. van Aeltien Warners Vader 
  Worst, Derk Roelofsen Voogd  
  Teeuwsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Wolter, Warner en 

Aeltien Gerritsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder één 
zilveren dukaton 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 Geen 
   

 

 

279 RAK  97 FOLIO:   120 DATUM:    06-01-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Brunnepe, St. Nicolaasdijk 
   
 comparanten Claes, Grietien Wed. Hugo Hendricks Nieuwemeijer Moeder 
  Lucassen, Peter Voogd Touwslager 
  Vogel, Carst Claes. Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Claesien, Henrick, 

Claes, Aeltien en Grietien Hugo als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ⅓ 
deel van een huis dat aan Derek Claessen Vogel heeft toebehoord. 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. 
NB. in de kantlijn: op 31-03-1691 hebben Claesien, Henrick en Aeltien Hugo 
hun voogden bedankt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

280 RAK  97 FOLIO:    120v DATUM:    07-02-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Duijnkercker, Gerrit Jansen Wdn. van Elsien Hendricks Vader 
  Visscher, Jacob Voogd  
  Claessen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Egbertien, Hendrick en 

Geertien Gerrits als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een pond 
groot en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren 
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en zich te gedragen zoals een goed vader betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

281 RAK  97 FOLIO:   120v DATUM:    07-04-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Bovenpoorte, naast Court Poortenaer 
   
 comparanten Plate, Gerrit Wdn. van … Vader 
  Kempe, Adam Voogd  
  Hulsenaer, David Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarig kind als moeders erfdeel te 

hebben gereserveerd ƒ50 c.g. gevestigd op een huis en belooft het een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Namen van de overledene en de voogden niet vermeld. 
   

 

 

282 RAK  97 FOLIO:    121 DATUM:     10-06-1681 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Plate, Gerrit Schuldenaar Echtpaar 
  Hendricks, Swaentjen Schuldenares Wed. W.W. vd Lunsen 
  Gieter, Pieter de Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Pieter de Gieter een bedrag van 

ƒ179-5-8 c.g., waarvan de helft zal worden verhaald op de voogden van de 
kinderen van comparante, wegens geleverde wijn en brandewijn tijdens het 
leven van haar 1

e
 echtgenoot, tegen 5 procent per jaar, waarvoor al haar 

goederen als onderpand gelden.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

283 RAK  97 FOLIO:   121v  DATUM:    14-06-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where met hof 
  Brunnepe, St. Nicolaasdijk  
   
 comparanten Petersen, Gerrit Wdn. van Machtelt Hendricksen Vader 
  Petersen, Lubbert Voogd  
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  Claessen, Hendrick Voogd  
  Dircksen, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Hendrick Gerritsen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ350  c.g. en de 
opbrengst van de lijfstoebehoren, 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

284 RAK  97 FOLIO:    122 DATUM:    01-07-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Erf en kooi en andere landerijen 
  Scholtambt van Zwolle 
   
 comparanten Leussen, Gerrit Willemsen Wdn. van Grietien Jans Vader 
  Leussen, Dirck Willemsen Voogd  
  Henricksen, Gerrit Voogd Muntgezel 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Margareta, Maria en 

Wilhelmus Gerritsen Leussen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd 
samen ⅓ deel van een erf en een kooi in de regio Zwolle en verdere 
landerijen en ieder kind een bedrag van ƒ700 c.g., alles te versterven van het 
ene kind op het andere, waarvan de vader voorlopig het vruchtgebruik heeft; 
de lijfstoebehoren voor de dochters en allen bij hun uitzet een bed met 
toebehoren, de zoon ƒ200 c.g. Hij belooft hen lezen, schrijven, naaien en een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goede vader betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn.  
NB. in de kantlijn: op 16-11-1692 heeft Margareta, in gezelschap van haar 
echtgenoot Henrick van de Weteringe, haar voogden bedankt, ook voor de 
portie van haar overleden zuster Maria, voor het beheer van haar ouderlijke 
goederen met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Details in de akte. 
   

 

 

285 RAK  97 FOLIO:    123 DATUM:    11-07-1681  

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Clooster, Geertruijdt E. van den Gearresteerde Wed. Coeverden 
  Voorne, Levina Beslaglegster Wed. Lieverden 
  Adams, Reijnder Aanspraakmaker  
     
 samenvatting Er is door de weduwe Lieverden op 09-07-1681 persoonlijk beslag gelegd bij 

de weduwe Coeverden om een einde te maken aan de aanspraken van 
Reijnder Adams op een legaat groot ƒ600 c.g. met rente, van een obligatie op 
het kantoor van Twente staande, van welke obligatie de weduwe Coeverden 
aan de weduwe Lieverden haar aandeel had overgedragen en de verdere 
revenuen zoals in de akte vermeld; de weduwe Lieverden heeft reeds de 
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toewijzing gekregen van de neven/nichten van de weduwe Coeverden, die 
verklaart, indien nodig weer voor het gerecht te verschijnen. 

   
 bijzonderheden Details in de akte. 
   

 

 

286 RAK  97 FOLIO:    124 DATUM:    04-08-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bartholomeeusen, Gerrit Wdn. Swaentien Hendricks Vader 
  Cruijt, Pouwel Jansen Voogd  
  Holmes, Evert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Hendrick Gerritsen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ40 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 
   

 

 

287 RAK  97 FOLIO:    124v DATUM:    03-04-1682 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsen, Geertruijdt Wed. van … Moeder 
  Hermsen, Hendrik Voogd  
  Hendricksen, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Otto en Hendrik 

Teunissen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk één rijksdaalder 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 Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

288 RAK  97 FOLIO:    124v DATUM:    19-04-1682 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenbergen, Geertruijdt Erfgename Wed. Bisschops 
  Heijde, Clamor ter Erfgenaam Nomine uxoris 
  Veene, Jannegien Erfgename  
  Steenbergen, Femmechien Overledene  
  Eeckhout, Peter Voogd Burgemeester 
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  Lange, Herman Voogd  
     
 samenvatting Comparante, erfgenamen van Femmegien Steenbergen, hebben de voogden 

bedankt voor hun voogdijschap en het goede beheer van de goederen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

289 RAK  97 FOLIO:   125 DATUM:    03-05-1682 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Joosten, Geertien Wed. van Jan Willems Moeder 
  Joosten, Borris Voogd  
  Willemsen, Andries Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Willem, Catarina, 

Joost, Henrick, Marie, Peter, Jan en Jacob Jans als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd ƒ8 c.g. samen en belooft hen te verzorgen en op te voeden, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

290 RAK  97 FOLIO:    125 DATUM:  04-08-1682 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Land met huis en hof 
  Grafhorst 
   
 comparanten Gerrits, Geertien Wed. Albert Jansen Moeder 
  Keijser, Hendrik Voogd  
  Jansen, Dries Voogd  
  Gerritsen, Egbert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Cornelis en Gerrit 

Albertsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk honderd daalder en 
een veulen of 30 daalder, waarvoor zij haar land en huis als onderpand stelt. 
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 02-02-1701 bedanken Cornelis en Gerrit hun voogden 
met belofte van vrijwaring, waarbij zij een obligatie van ƒ125 c.g. ten laste 
van Andries van Ems teruggeven. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

291 RAK  97 FOLIO:    125v DATUM:    11-10-1682 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed Huis, erf en where met hof 
  Wijhe 
   
 comparanten Lubberts, Gesien Volmachtgeefster  
  Lubberts, Anne Volmachtgeefster  
  Bentheim, Ant. van  Momber Secretaris 
  Jans, Berentien Gevolmachtigde Moeder 
  Overmaten, Gerrit Jansen Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan hun moeder, 

getrouwd met Gerrit Lambertsen, schoenmaker te Wijhe, om namens haar 
van Gerrit Jansen Overmaten een schuldbekentenis te eisen groot ƒ200 c.g. 
met rente, gevestigd op het huis door de moeder bewoond en dat ook 
onderpand is voor hun vaders kinderbewijs, waarvoor zij ieder voor haar 
aandeel, afzien van dit onderpand. Dit geldt niet voor de andere 
onderpanden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

292 RAK  97 FOLIO:    126 DATUM:    27-11-1682 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Gerrit Volmachtgever  
  Wolfsen, H. Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan H. Wolfsen om zijn zaken waar 

te nemen en daarbij alles te doen, zoals comparant zelf ook gedaan zou 
hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

293 RAK  97 FOLIO:    126 DATUM:     05-07-1683 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Drie huisjes 
  Kampen, Zeepziederssteeg en Klokkensteeg 
   
 comparanten Mullem, Geertruijdt van Schuldenares Wed. D. Sapain 
  Bentheim, Ant. van Momber Secretaris 
  Geesten Gasthuis Schuldeiser Kampen 
     
 samenvatting Comparante, kostkoopster in het Gasthuis, verklaart schuldig te zijn aan het 

Geesten Gasthuis een bedrag van ƒ200 c.g. dat na haar dood door de erven 
zal worden terugbetaald, waarvoor al haar goederen onderpand zijn en 
speciaal haar huisjes in de stegen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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294 RAK  97 FOLIO:     126v DATUM:     10-09-1683 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geerlofsen, Gijsbert Volmachtgever  
  Hanius, dr Franciscus Gevolmachtigde  
  Moltmulder, Reijnder Janssen Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan dr Franciscus Hanius om 

namens hem zijn zaken waar te nemen, speciaal die tegen Reijnder Janssen 
Moltmulder wegens gekochte as. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

295 RAK  97 FOLIO:    127 DATUM:    03-04-1684 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bloenders, Gerrit Driessen Comparant  
  Munnen, Jan Arentsen van Comparant Echtpaar 
  Bloenders, Lisabeth Driessen Comparante  
  Diepen, Arent Warnersen van Voogd  
  Backer, Theunis Helmichsen Voogd  
     
 samenvatting Comparanten bedanken hun voogden voor het goede beheer van hun 

moeders goederen en beloven hen te vrijwaren van alle aanspraken. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

296 RAK  97 FOLIO:     127 DATUM:     14-08-1684 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Geesien Wed. van Claes Jurriaen Moeder 
  Hoen, Albert Voogd  
  Manderscheijt, Robert Hanssen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jurriaen Claessen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd één rijksdaalder 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 
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297 RAK  97 FOLIO:     127v DATUM:     18-12-1684  

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Geertien Wed. van Jan Clasen Bos Moeder 
  Bos, Hendrik Clasen Voogd  
  Duijnkerker, Gerrit Jansen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Maria en Jennechien 

Jans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk honderd daalders, een 
bed met toebehoren en de lijfstoebehoren, alles te versterven van het ene 
kind  op het andere; zij belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren 
en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 
NB. in de kantlijn: op 12-08-1686 bedankt Maria de voogden voor het beheer 
van de vaderlijke goederen met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

298 RAK  97 FOLIO:     127v DATUM:     21-01-1685 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Duijckinck, Gerrit Comparant Echtpaar 
  Weteringe, Mettien van de Comparante  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij bij handtasting al hun goederen aan hun 

crediteuren hebben overgedragen en dat alles wat zij nu hebben niet van 
hen is, maar van de drie broers van de Weteringe.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

299 RAK  97 FOLIO:     128 DATUM:    19-02-1685 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendriksen, Geert Wdn. van Machtelt Gerrits Vader 
  Hendriksen, Kijr Voogd  
  Egbertsen, Hendrik Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Geesien Geerts als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd honderd rijksdaalders, een bed met 
toebehoren, een koe, het zilver en de lijfstoebehoren, die verkocht zullen 
worden 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 
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300 RAK  97 FOLIO:     128v DATUM:    07-03-1685 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wilde, Gerrit Jansen de Volmachtgever Echtpaar 
  Elias, Marrechien Volmachtgeefster  
  Keppel, Aert Gevolmachtigde  
  Lamberts, Jennechien Overledene Wed. Sasse 
     
 samenvatting Comparanten geven een volmacht aan Aert Keppel om hun zaken waar te 

nemen en in het bijzonder die welke betrekking hebben op de erfenis van 
Jennechien Lamberts en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

301 RAK   97 FOLIO:    128v DATUM:     23-04-1685 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Grietien Wed. Jan Hendriksen van Grol Moeder 
  Segger, Jan Evertsen de Voogd  
  Hendricksen, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Jansen als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 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 
   

 

 

302 RAK  97 FOLIO:     129 DATUM:     02-10-1685 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Engberts, Gerrit Comparant  
  Engberts, Claes Comparant  
  Gerrits, Herman Voogd  
  Dircks, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, kinderen van Engbert Gerrits, bedanken hun voogden voor 

het goede beheer van de goederen en beloven hen te vrijwaren van alle 
aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
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303 RAK  97 FOLIO:    129 DATUM:     14-10-1685 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where en hof 
  Brunnepe 
   
 comparanten Gerrits, Geertien Wed. van Aert Claessen Moeder 
  Roelofsen, Aert Voogd  
  Luijcksen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Geert Aertsen als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g. en nog ƒ13 c.g. als 
zijn aandeel van de verkochte kleding, waarvoor zij haar woonhuis als 
onderpand stelt. Zij belooft hem 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 06-03-1705 bedankt Geert zijn voogden met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

304 RAK  97 FOLIO:    129v DATUM:    15-10-1685 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Buiten Nieuwstraat, tussen de wed. Meijer en de erven Benier 
   
 comparanten Jans, Geesijn Schuldenares Wed. Willem Arentsen 
  Berentsen, Jan Momber Zoon 
  Arentsen, Willem Schuldeiser De erven van .. 
     
 samenvatting In verband met de boedelscheiding, verklaart comparante schuldig te zijn 

aan de erven van Willem Arentsen een bedrag van ƒ1200 c.g. tegen 4½ 
procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt haar huis; de eerste zes jaar 
zal zij niet verplicht zijn af te lossen maar wel de rente te betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

305 RAK  97 FOLIO:    129v DATUM:     17-10-1685 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lamberts, Gerritien Wed. van Claes Egbertsen Moeder 
  Berentsen, Jan Voogd  
  Lambertsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Cornelia en 

Hendrickien Claessen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ12 
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. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

306 RAK  97 FOLIO:   130 DATUM:     29-01-1686 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Voorne, Gerhard Wdn. Judith Agnis v. Echten Vader – brgm. 
  Echten, Reint Wolter v. Voogd Hr.Oudruijtenburgh 
  Lemker, Casper H. Voogd IUDr 
  Wolfsen, Helmich Voogd  
  Ridder, Rijck Voogd IUDr 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Jurriana Judith Agnis 

Voorne als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ4500 
c.g. en de juwelen, zilver/goud en lijfstoebehoren, waarvan een inventaris is 
gemaakt voor de voogden en drie dozijn servetten; de vader heeft voorlopig 
het vruchtgebruik. Hij belooft haar naar haar stand op te voeden en te 
verzorgen en te doen wat van een goede vader wordt verwacht, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

307 RAK  97 FOLIO:    130v DATUM:    06-03-1686 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Greve, Geertruijdt Wdn. van Hendrik Vestrink Moeder 
  Jacobsen, Jan Voogd  
  Jansen, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Frederik Vestrink 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 
   

 

 

308 RAK  97 FOLIO:    131 DATUM:     08-04-1686 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Straten, Guiliam van der Volmachtgever  
  Soutijn, Gillis Gevolmachtigde Schepen te A’dam 



109 
 

  Marselis, Joan van Gevolmachtigde Admiraliteit te A’dam 
  Marselis, Frans van Gevolmachtigde Hr. v. Callenborgh 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan zijn neven de Heren Soutijn en 

Marselis om namens hem te compareren voor het Hof van Holland te Den 
Haag om tot overeenstemming te komen met Volker Gerritsen de Wilde in de 
lopende procedure tegen hem, of om deze voort te zetten voor de  Hoge 
Raad. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

309 RAK  97 FOLIO:    131v DATUM:     29-04-1686 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Erf met huis, hof, schuur, berg en een kampje 
  Kampen, Zwartendijk, strekkend langs de elshaag tot aan de weg 
   
 comparanten Hoeve, Gerrit Lucassen ten Schuldenaar Echtpaar 
  Pastoors, Dina Schuldenares  
  Lucassen, Peter Schuldeiser Echtpaar  -  touwslager 
  Jacobs, Aeltien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Peter Lucassen en echtgenote 

een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand 
geldt de helft van een erf in deze stadsvrijheid, waarvan de andere helft 
toebehoort aan Aeltien Jacobs, moeder van schuldenaar, hertrouwd met 
Antoni Reijnders. 
NB. in de kantlijn: op 03-05-1690 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Details over de ligging van het erf in de akte. Akte is doorgehaald. 
   

 

 

310 RAK  97 FOLIO:    132 DATUM:    05-05-1686 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoff, Geertruijdt van den Comparante  
  Ruijtinck, Pieter Momber Echtgenoot 
  Veltcamp, Claes Luijcksen Voogd  
     
 samenvatting Comparante, vergezeld door haar echtgenoot, bedankt haar voogd voor de 

voogdij en het goede beheer van haar goederen en belooft hem te vrijwaren 
van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
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311 RAK  97 FOLIO:    132v DATUM:    22-09-1686 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stevens, Geert Wdn. van Aeltien Hendriks Vader 
  Post, Steven Aertsen Voogd  
  Teunissen, Jan Voogd  
  Woltersen, Aert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aert en Annechien 

Geerts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ20 c.g., voor de 
dochter een bed met toebehoren en voor de zoon een veulen als hij 16 jaar is 
en belooft hen lezen, schrijven en de dochter ook naaien te laten leren en te 
doen wat een goede vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

312 RAK  97 FOLIO:     132v DATUM:     04-12-1686 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herbrichs, Geertruijdt Wed. van Gerbrich Dircksen Moeder 
  Backer, Jan Jansen Voogd  
  Dircksen, Lubbert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Hendrickien Gerbrichs 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 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 
   

 

 

313 RAK  97 FOLIO:     133 DATUM:     18-08-1687 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Gerrit Wdn. van Aertien Gerrits Vader 
  Veen, Jan Gerritsen Voogd  
  Gerritsen, Bartelt Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Marrechien Gerrits als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g. en nog ƒ30 c.g. voor een 
bed en de lijfstoebehoren; hij 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 
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314 RAK  97 FOLIO:     133v DATUM:      17-09-1687 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentsen, Gerrit Wdn. van Susanna Jans Vader 
  Janssen, Evert Voogd  
  Jacobsen, Herman Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Arent, Jan, Willem en 

Mechtelt Gerrits als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ10 c.g., 
te vererven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen, schrijven, 
naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

315 RAK  97 FOLIO:    133v  DATUM:    19-10-1687 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Frans, Grietien Comparante  
  Wachter, Gerrit Momber Echtgenoot 
  Ridder, Rijck Voogd  
  Cornelissen, Court Voogd  
     
 samenvatting Comparante, vergezeld door haar echtgenoot, bedankt haar voogden voor 

het goede beheer van de goederen afkomstig van Dubbelt Henricksen en die 
van haar grootmoeder Geertien Dubbelts en belooft hen te vrijwaren van alle 
aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

316 RAK  97 FOLIO:   134 DATUM:    21-11-1687 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampereiland, geen verder adres 
   
 comparanten Stevents, Geert Schuldenaar Echtpaar - Kampereiland 
  Henricks, Aeltien Schuldenares  
  Herreweijer, Aper Schuldeiser Burgemeester 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Aper Herreweijer een bedrag van 

ƒ338 c.g., wegens de aankoop van hun woonhuis, tegen 5 procent per jaar. 
Als speciaal onderpand geldt hun woonhuis. 

   
 bijzonderheden Geen 
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317 RAK  97 FOLIO:     134v DATUM:     20-04-1688 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rickers, Gerrit Joris Wdn. van Trijntie Jans Vader 
  Jochemsen, Jan Voogd  
  Rickers, Henrik Joris Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Claertie Gerrits Rickers 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ4000 c.g. en de 
lijfstoebehoren en belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te 
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 24-04-1710 bedankt Claartien Joris Rickers haar 
voogden met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

318 RAK  97 FOLIO:    134v DATUM:     18-07-1688 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Frans, Grietie Wed. van Gerrit Wachter Moeder 
  Bartelsen, Frans Voogd  
  Spaarleer, Herman Lambertsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Dubbelt Wachter als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300 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. De kleding van 
vader is verkocht voor honderd daalders en blijft voorlopig bij de moeder 
onder berusting. 
NB. in de kantlijn: op 17-01-1711 bedankt Dubbelt Wachter de erfgenamen 
van zijn voogden met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

319 RAK  97 FOLIO:    135 DATUM:     19-07-1688 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, tussen de weduwen Hensbergen en ten Toorn 
   
 comparanten Hoffstede, Gerrit Janssen Schuldenaar Echtpaar 
  Harms, Hillechien Schuldenares  
  Kemp, Catharijna Schuldeiseres Wed. Backers 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Catharijna Kemp een bedrag van 

ƒ150 c.g. tegen 5 procent. Als speciaal onderpand stellen zij hun huis. 
NB. in de kantlijn: op 13-09-1699 melden schuldenaren nog ƒ50 c.g. te 
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hebben geleend tegen dezelfde voorwaarden. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

320 RAK  97 FOLIO:    135v DATUM:    18-08-1688  

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Erckelens, Goossen Wdn. van … Burger-hopman 
  Barchholt, Bartold Voogd  
  Romonde, Diederick van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Margareta, Dina, Jacob, 

Willem, Josina en Rutger Erckelens als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd hetgeen bij testament door comparants moeder aan de 
kinderen is bewezen en alle goederen van moeders zijde, die zich nog in de 
graafschap Bentheim bevinden en waarvan hij een inventaris maakt voor de 
voogden, alles te versterven van het ene kind op het andere, het 
vruchtgebruik is voorlopig voor de vader. Hij belooft hen naar behoren te 
verzorgen en een uitzet te geven, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 09-09-1700 bedanken Margareta Erckelens, vergezeld 
door haar echtgenoot Barent Cram en Jacob Erckelens hun voogden met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld in de akte. 
   

 

De bladzijden 136 t/m 140v zijn blanco. 

321 RAK  97 FOLIO:    141 DATUM:    07-07-1677 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hilversdingh, Hendrick Volmachtgever  
  Wolfsen, Helmich Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Helmich Wolfsen om zijn zaken 

waar te nemen hier en buiten de stad, met macht van substitutie. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

322 RAK  97 FOLIO:   141 DATUM:    30-08-1677 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Frericksen, Hendrick Wdn. Hendrickien Wessels Vader 
  Hendricks, Jacob  Voogd  
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  Breeckt-den-Bosch, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Hendrick Abrahams als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. en belooft hem lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede vader 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 12-08-1687 meldt Berend Breecktenbosch van de 
weduwe van de andere voogd het bedrag van ƒ25 te hebben ontvangen.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

323 RAK  97 FOLIO:    141v DATUM:    10-09-1677 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritsen, Hermen Borg  
  Tenninck, Jan Hermsen Aanvrager  
  Eversen, Lambert Begunstigde Veessen 
     
 samenvatting Op verzoek van Jan Hermsen Tenninck heeft comparant zich borg gesteld 

voor Lambert Eversen in de procedure die deze tegen Jan Hermsen 
Tenninck heeft aangespannen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

324 RAK  97 FOLIO:   141v DATUM:    27-09-1677  

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Abels, Hendrickien Wed. van Gerrit Blat Moeder 
  Abels, Jan Voogd  
  Juncker, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Marrichien Gerrits als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g. en een bed met toebehoren 
en belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en alles te doen  wat 
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 03-08-1691 bedankt Marrichien haar voogden; dit staat 
in het volgende boek van Bekentenissen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

325 RAK  97 FOLIO:    142 DATUM:    09-11-1677 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egberts, Hermen Schuldenaar  
  Stercke, Jan Schuldeiser Korenkoper A’dam 
  Tirens, Peter Schuldeiser Idem 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan twee korenkopers uit Amsterdam 

een bedrag van ƒ559-4, waarvan al iets is betaald, vanwege geleverde rogge 
en tarwe; hij belooft per mei 1678 a.s. ƒ20 c.g. af te lossen en verder ieder 
half jaar hetzelfde bedrag tot aan de volledige betaling, waarvoor zijn 
persoon en goederen onderpand zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

326 RAK  97 FOLIO:   142 DATUM:    14-11-1677 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentsen, Hendrick Volmachtgever  
  Sabé, Jan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Jan Sabé om zijn zaken waar te 

nemen, in het bijzonder die welke de pachters van de wijn en brandewijn 
accijns tegen hem voor het verwaltergerecht hebben aangespannen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

327 RAK  97 FOLIO:   142v DATUM:    20-11-1677 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Groenestraat 
   
 comparanten Stoltsenburgh, Hendrick Jansen Wdn. Grietien Berents Vader 
  Crouwel, Claes Voogd  
  Melchior, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart  voor zijn minderjarige kinderen Johannes en Catharina 

Hendricks als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ100 c.g., 
gevestigd op zijn woonhuis en voor de dochter de linnen en wollen kleding; 
hij 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. 
NB. in de kantlijn: op 23-10-1700 meldt Catharina haar deel te hebben 
ontvangen en wordt het huis uit het verband ontheven. 

   
 bijzonderheden Geen 
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328 RAK  97 FOLIO:    142v DATUM:    15-12-1677 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Martensen, Hermen Schuldenaar  
  Jans, Maintie Schuldeiseres Wed. Timen Heijmans 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Timen Heijmans uit 

Elburg een bedrag van ƒ300 c.g. en aan verlopen rente ƒ50-12 c.g. tegen 5 
procent per jaar. Als speciaal onderpand gelden zijn persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

329 RAK  97 FOLIO:    143 DATUM:    19-01-1678 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricks, Helena Wed. Jan Jurriaensen Bruggeman Moeder 
  Graef, Hermannus de Voogd  
  Hengel, Jan ten Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hillechien, Jurriaen, 

Henrik en Jacob Jansen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een 
obligatie op naam van Dirk Jansen Vogel groot ƒ50 c.g. met ƒ8-20 
verschenen rente, een obligatie ten laste van Hendrick Theunissen ad ƒ50 
c.g. en dan nog een bedrag van ƒ41-10 c.g., samen ƒ150 c.g.; zij belooft hen 
lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren, voor ieder kind zijn 
er nog 6 hemden, voor Hillechien een bed en voor Jurrien  nog 30 zilveren 
knopen; de revenuen zijn bestemd voor de kinderen en worden door de 
voogden ontvangen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

330 RAK  97 FOLIO:     143v DATUM:     31-01-1678 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alberts, Hannes Wdn. van Mettien Hilberts Vader 
  Egberts, Jan Voogd  
  Jansen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Albert Hannes als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft hem lezen, schrijven en 
een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   



117 
 

331 RAK  97 FOLIO:     143v DATUM:     14-03-1678  
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hulsebosch, Henrick Wdn. van … Vader 
  Erkelens, Gosen Voogd  
  Potgieter, Jan Gerritsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Geesien Henricks 

Hulsebosch als moeders erfdeel te hebben gereserveerd alle erfenissen van 
moederszijde, na verrekening met de voorkinderen en een bedrag van ƒ50 
c.g.; hij belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat 
een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 21-01-1687 heeft Geesien, in gezelschap van haar man 
Jan Pastoor, haar voogden bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 Bijzonderheden Akte is doorgehaald; naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

332 RAK  97 FOLIO:     144 DATUM:    08-04-1678  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Zwege, Herman Bertholomeus ten Volmachtgever IUDr 
  Zwege, Wijchart ten Volmachtgever IUDr  en zoon 
  Wolfsen, Helmich Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Helmich Wolfsen om hun 

zaken hier ter stede te behartigen, in het bijzonder om van burgemeester van 
Ingen verantwoording te eisen over de rekeningen van comparants kinderen, 
neven en nichten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

333 RAK  97 FOLIO:  144 DATUM:    18-04-1678 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nijenborgh, Hermen Jansen Borg  
  Straten, Guilliaume van der Begunstigde  
     
 samenvatting Ten behoeve van de pachters van deze stad, heeft comparant zich borg 

gesteld voor Guilliaume van der Straten tegen wie een vermoeden van 
fraude met de accijns bestaat. 

   
 bijzonderheden Geen 
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334 RAK   97 FOLIO:    144v DATUM:    27-04-1678 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Soemeren, Herbert van Volmachtgever  
  Sabé, Joan Gevolmachtige UIDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Joan Sabé om in der minne of 

gerechtelijk zijn zaken waar te nemen en te doen wat noodzakelijk is. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

335 RAK  97 FOLIO:    145 DATUM:    30-04-1678 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wassenbergh, Hendrick Jansen Schuldenaar Ook nomine uxoris 
  Duijtsche, Roelof Jansen Ontvanger  
     
 samenvatting Comparant verklaart wegens geleend geld over te dragen aan Roelof Jansen 

Duijtsche het aandeel in de erfenis van zijn tante Femmegien Jans afkomstig 
van de wezenkamer te Amsterdam, dat binnenkort wordt uitbetaald en door 
Roelof Jansen Duijtsche zal worden geïncasseerd, waarvoor hij, comparant, 
instructies geeft.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

336 RAK  97 FOLIO:   145v DATUM:     02-05-1678 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Barthuijs, Hendrick Hermsen Wdn van Geesken Claes Vader 
  Vos, Hendrick Jansen Voogd  
  Jansen, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hermen en Jan 

Hendricks als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. ieder 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 
   

 

 

337 RAK  97 FOLIO:    145v DATUM:    20-06-1678 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsen, Helmich Wdn. van Lubbigien Peters Vader 
  Maten, Herman van der Voogd  
  Hendricksen, Abram Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willem en Claes 

Helmichs als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ100 c.g. en 
nog ƒ100 c.g. van de verkochte kleren en belooft hen lezen, schrijven en een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

338 RAK  97 FOLIO:    146 DATUM:    21-06-1678 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bouwscholte, Hendrick Volmachtgever Van Ruinen 
  Wolfsen, Helmich Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Helmich Wolfsen om zijn zaken waar 

te nemen, in het bijzonder die tegen Court Poortenaer en deze tot het einde 
te vervolgen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

339 RAK  97 FOLIO:    146 DATUM:     22-07-1678 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en brouwerij 
  Kampen, Kerksteeg, bij de Buitenkerk 
   
 comparanten Lucas, Hillichien Schuldenares Wed. Dirck Henrixen 
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Bruinsen, Jan Schuldeiser  
  Jans, Louwe Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jan Bruinsen een bedrag van ƒ300 

c.g. en aan Louwe Jans ƒ100 c.g. tegen 4 procent per jaar, waarvoor zij haar 
roerende en onroerende goederen als onderpand stelt en speciaal haar huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

340 RAK  97 FOLIO:   146v DATUM:    11-09-1678 



120 
 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Casparsen, Henrick Wdn. van Stientien Jans Vader 
  Telinck, Jan Voogd  
  Berents, Anthonij Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Claesien Henrix als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd één zilveren dukaton en belooft 
haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed vader 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

341 RAK  97 FOLIO:    146v DATUM:    19-09-1678 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wolfsen, Helmich Borg IUDr 
  Ibinck, Jan Borg  
  Bouwscholte, Hendrick Begunstigde  
  Poortenaer, Court Begunstigde  
     
 samenvatting Comparanten hebben zich borg gesteld voor Hendrick Bouwscholte en 

Court Poortenaer, waarbij de borgtocht van Hermen Claesen dd 24-06-1678 
wordt geannuleerd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

342 RAK  97 FOLIO:   147 DATUM:    03-10-1678 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ymeker, Hendrick Gerritsen Wdn. van Geessien Roelofs Vader 
  Ymeker, Jan Gerrisen Voogd  
  Jaspersen, Jaspar Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerrit en Hillechien 

Ymeker als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1000 
c.g. en een bed met toebehoren of ieder ƒ50 c.g. 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 Geen 
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343 RAK  97 FOLIO:    147 DATUM:    09-11-1678 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wiel, Hermen de Volmachtgever  
  Booms, Anneken tot den Volmachtgeefster Wed. P. de Wiel 
  Wiel, Hendrick de Volmachtgever Broer 
  Sabé, Jan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Jan Sabé om namens hen de 

nalatenschap van Hendrickien Dircks, weduwe van Willem Fredericksen, te 
scheiden en alles te doen wat comparanten zelf ook gedaan zouden hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

344 RAK  97 FOLIO:   147v  DATUM:    27-11-1678 

 onderwerp Betaling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cappert, Hendrick Arentsen Comparant  
  Thomassen, Lubbert Schuldenaar Schoonvader 
  Voorne, G. Schuldeiser Burgemeester 
     
 samenvatting Comparant heeft zich verbonden om de schuld van zijn schoonvader ad ƒ80 

c.g. aan burgemeester Voorne te betalen ingevolge gerechtelijke bekentenis 
dd 28-12-1676 en dit bedrag zal worden verrekend met de verdiensten van 
zijn scheepsvrachten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

345 RAK  97 FOLIO:    147v DATUM:    13-02-1679 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bastiaensen, Hendrick Wdn. van Aeltien Henricks Cruijt Vader 
  Pouwelsen, Herman Voogd  
  Jansen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Henrick Henricksen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. en belooft hem lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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346 RAK  97 FOLIO:   148 DATUM:   01-04-1679 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Maten, Herman van der Schuldenaar  
  Coops, Johannes Schuldeiser Predikant Zaandijk 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johannes Coops een bedrag van 

ƒ60 c.g., en ook nog ƒ88 c.g. aan verschuldigde rente van een ander kapitaal, 
dat tegen St. Michael a.s. zal worden betaald; alles onder verband van zijn 
persoon en  goederen. 
NB. in de kantlijn: op 02-12-1680 meldt de gemachtigde van schuldeiser te 
zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   
 

 

347 RAK  97 FOLIO:   148v DATUM:    14-05-1679 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arent, Hendrick Borg  
  Schutt, Daniel Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant stelt zich borg voor een bedrag van ƒ45-10 c.g. dat Daniel Schutt 

tegoed heeft van Machteltien Lamberts uit Elburg, vanwege de overdracht 
van een koopbrief van Jan Arentsen uit Oldebroek, waarvoor comparants 
persoon en goederen onderpand zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

348 RAK  97 FOLIO:   148v DATUM:    22-05-1679 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Micchielsen, Henrick Wdn. van Geertien Jans Vader 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Annegien, Micchiel en 

Jannegien als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een pond 
groot en belooft hen zo mogelijk lezen en wat daarbij hoort te laten leren en 
te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Namen van de voogden niet vermeld. 
   

 

 

349 RAK  97 FOLIO:    149 DATUM:    23-05-1679 
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 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Een mate 
  Bij de Coeburgerschans 
   
 comparanten Imeker, Hendrick Gerritsen Schuldenaar  
  Weeseknecht, Hendrick Hendricksen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hendrick Hendricksen 

Weeseknecht een bedrag van ƒ500 c.g. tegen 5 procent per jaar, wegens de 
aankoop van een mate van Dirck Lindenhoff; als onderpand geldt de mate. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

350 RAK  97 FOLIO:   149v DATUM:   29-05-1679 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kelder, Henrick Janssen Comparant  
  Jacobsen, Sijbert Voogd  
  Steenbicker, Gerrit Willemsen Voogd  
  Bosch, Evert Mauritsen van den Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden als erfgenaam van Jan Dirxen van 

Dursten van alle ouderlijke goederen te zijn voldaan en belooft hen te 
vrijwaren van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

351 RAK  97 FOLIO:    149v DATUM:    28-08-1679 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Hilmichjen Wed. van Willem Harmsen Moeder 
  Harmsen, Dirck Voogd  
  Rhijnvisch, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Harmen 

Willemsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een zilveren 
dukaton 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 29-03-1698 heeft Jan Harmsen zijn voogden bedankt 
voor het beheer van zijn vaders goederen en die van zijn overleden broer, 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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352 RAK  97 FOLIO:    150 DATUM:    29-09-1679 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Martens, Henrick Comparant  
  Matheussen, Thoonis Voogd  
  Wijnants, Claes Voogd  
     
 samenvatting Comparant bedankt zijn voogden voor het goede beheer van de goederen 

van zijn grootouders en zijn moeder en belooft hen te vrijwaren van alle 
aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

353 RAK  97 FOLIO:    150 DATUM:     17-10-1679 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Veen, Claes Jansen van der Volmachtgever Voogd 
  Baeck, H. de Gevolmachtigde Burgemeester 
     
 samenvatting Comparant, tevens als voogd over Claes Jansen van der Veen, heeft een 

volmacht verstrekt aan burgemeester de Baeck om zijn zaken hier waar te 
nemen en vooral om het erfdeel van zijn pupils grootvader, Claes Spanjaert, 
te ontvangen en alles te doen wat daarbij noodzakelijk is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

354 RAK  97 FOLIO:   150v DATUM:    30-10-1679 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rams, Hillechien Volmachtgeefster Wed. P. Avercamp 
  Ram, Everhardt Momber Oom  -  brgmst 
   Ridder, Rijck Gevolmachtigde IUDr 
  Heijde, Clamer ter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Rijck Ridder en Clamer ter 

Heijde om namens haar in der minne of gerechtelijk haar zaken waar te 
nemen, met name die als voogdes en erfgename van haar overleden 
echtgenoot tegen haar zwager en zuster Gerrit Vestrinck en Elisabeth 
Avercamp, inzake de erfenis van haar schoonvader Barent Avercamp. 

   
 bijzonderheden Geen 
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355 RAK  97 FOLIO:    151 DATUM:    12-11-1679 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Smeding, Herman Volmachtgever  
  Wolfsen, H. Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant, gevolmachtigde van de erven van Dirck Gerritsen Grijpskerck uit 

Amsterdam, geeft op zijn beurt een volmacht aan H. Wolfsen om alle zaken 
waar te nemen die zich hier voordoen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

356 RAK  97 FOLIO:   151v DATUM:    23-02-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Assies, Hendrickien Wed. van Dirck Hermsen Moeder 
  Ibinck, Jan Voogd  
  Theunissen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hermtien, Berent en 

Egbert Dircksen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ50 c.g. en de 
dochter nog een bed met toebehoren 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 
   

 

 

357 RAK  97 FOLIO:    151v DATUM:     26-02-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Heerde, Hemich van  Wdn. van Geertien Henrix Vader 
  Roelofs, Bartelt Voogd  
  Spaerleer, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aeltien en Jan van 

Heerde als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van 
ƒ125 c.g. en voor de dochter nog een bed met toebehoren en belooft hen 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed 
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 09-01-1700 heeft Jan van Heerde zijn voogden bedankt 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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358 RAK  97 FOLIO:    152 DATUM:     03-03-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Land genaamd het Hutsie 
  Oosterwolde 
   

 comparanten Dercks, Hillechien Wed. van Lambert Gerritsen Moeder 
  Gerrits, Egbert Voogd  
  Jacobsen, Jan Voogd  
  Egberts, Aert Voogd Oosterwolde 
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Cornelisien en Gerrit 

Lambertsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een aandeel in een 
stuk land in Oosterwolde, dat hun vader van zijn ouders heeft geërfd en 
waarvan de pacht tot alimentatie strekt van haar tante Trine Gerrits, verder 
twee obligaties, ten laste van Harmen Martens en van de wed. van Hendrick 
van Lieuvendall, dit alles zal aan de voogden worden overgedragen. Verder 
nog enige kleine goederen, de dochter een bed met toebehoren en de zoon 
en kalf of ƒ40 c.g., alles te versterven van het ene kind op het andere; zij 
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat 
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Details in de akte. 
   

 

 

359 RAK  97 FOLIO:    153 DATUM:    12-03-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vesterinck, Hendrick Wdn. Jannegien Hendricks Vader 
  Vesterinck, Fredrick Voogd  
  Alberts, Foppe Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Elisabeth Vesterinck als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12 c.g. en belooft haar lezen, 
schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed 
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

360 RAK  97 FOLIO:    153v DATUM:    24-03-1680 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schutter, Hendrick Cornelissen Schuldenaar  
  Kempen, Pieter van Schuldeiser Utrecht 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn wegens geleend geld aan Pieter van 

Kempen een bedrag van ƒ40 c.g. dat hij zo snel mogelijk zal teruggeven. 
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 bijzonderheden Geen 
   
 

 

361 RAK  97 FOLIO:    153v DATUM:    24-03-1680 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sebastiaensen, Hendrick Schuldenaar  
  Hofstede, Gerrit Jansen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrit Jansen Hofstede een bedrag 

van ƒ50 c.g. tegen 5 procent per jaar, waarvoor zijn persoon en goederen 
onderpand zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

362 RAK  97 FOLIO:    154 DATUM:    15-09-1680 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Schip 
   
 comparanten Gerritsen, Hendrick Schuldenaar Echtpaar 
  Herms, Engele Schuldenares  
  Glauwe, Judith Schuldeiseres Wed. jr E. ten Bussche 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Judith Glauwe een bedrag van 

ƒ300 c.g. met rente vanaf 1674. Als onderpand geldt het schip dat zij 
tegenwoordig bevaren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

363 RAK  97 FOLIO:    154 DATUM:    18-11-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Hadewijch Wed. van Jan Arentsen Moeder 
  Christiaensen, Hermen Voogd  
  Smid, Marten Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Arent Jansen als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g. en belooft hem lezen, schrijven en 
een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd 
is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 29-11-1688 heeft Arent, 24 jaar en op het punt te gaan 
trouwen, zijn voogden bedankt voor het beheer van de ouderlijke goederen, 
met belofte van vrijwaring. 
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 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

364 RAK  97 FOLIO:    155 DATUM:     25-02-1681 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis,erf en where 
  Kampen, Broederstraat, naast de weduwe Velthoen 
   
 comparanten Wolfsen, Helmich Gevolmachtigde IUDr 
  Gerrits, Gerretien Volmachtgeefster Echtg. Jan van Riehe 
  Tichler, dr Sebastiaen Momber Voogd 
  Velthoen, Joan Schuldeiser  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgeefster, bekent comparant schuldig te zijn aan Jan 

Velthoen een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand geldt haar huis.  
NB. in de kantlijn: op 06-03-1697 meldt schuldeiser het onderpand te 
transporteren aan Claes van der Meulen;   

   
 bijzonderheden Details in de akte. 
   

 

 

365 RAK  97 FOLIO:     155v DATUM:    14-03-1681 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Besselinck, Herman Volmachtgever Deventer 
  Vrolick, Herman Volmachtgever Idem 
  Sabé, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Johan Sabé om namens 

hen in der minne of gerechtelijk hun zaken in de stad waar te nemen, met 
name hun aanspraak op de boedel van wijlen Menso Hogencamp en daarbij 
alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

366 RAK  97 FOLIO:    156 DATUM:    08-06-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goerts, Hillechien Wed. van Peter Toenissen Moeder 
  Bastiaensen, Daniel Voogd  
  Huibertsen, Lambert Voogd  
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 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Toenis, Anneken en 
Catalina Peters als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk één dukaton 
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 
   

 

 

367 RAK   97 FOLIO:    156 DATUM:    16-06-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Hugo Wdn. van Elsien Henrix Vader 
  Teunissen, Wessel Voogd  
  Willemsen, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Albert en Jan Hugo als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ12 c.g. en belooft hen 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed 
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

368 RAK  97 FOLIO:    156v DATUM:     30-06-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Everts, Hillechien Wed. van … Moeder 
  Backer, Dries Hendricksen Voogd  
  Egberts, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan, Evert en Hermen 

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 Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

369 RAK  97 FOLIO:    157 DATUM:    05-09-1681 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Slott, Hendrick Petersen Comparant  
  Sloott, Teunis Voogd  
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 samenvatting Comparant heeft zijn voogd bedankt voor het goede beheer van zijn 
moeders goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

370 RAK  97 FOLIO:    157 DATUM:    07-11-1681 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nuis, Herman Borg Secretaris 
  Simon, dr Begunstigde  
  Ram, Frederick Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant heeft zich t.b.v. Hester de Boer, weduwe van Everhardt Ram, 

borg gesteld voor dr Simon en Frederick Ram. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

371 RAK  97 FOLIO:    157 DATUM:    08-02-1682 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Erf in Kamperveen 
   
 comparanten Timensen, Hermen Comparant  
  Timensen, Reijnt Broer  
  Hermsen, Gerrit Borg  
  Evertsen, Jan Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij de goederen die zijn broer Reijnt van het door 

hem bewoonde erf heeft meegenomen binnen 2 maal 24 uur zal 
terugbrengen op het erf van Dubbelt en Wolters Meijers in Kamperveen en 
hij belooft de goederen niet te vervreemden en eventueel het tekort aan 
pachtpenningen aan te zuiveren. Hiervoor stelt comparant zijn persoon en 
goederen als onderpand en benoemt twee borgen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

372 RAK  97 FOLIO:    157v DATUM:    13-03-1682 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Metselaer, Hendrick Janssen Borg  
  Duffelmaecker, Herman Claessen Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant heeft zich borg gesteld voor een bedrag van ƒ24-4 c.g. dat 
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Herman Janssen Duffelmaecker van zijn knecht Hendrick Hensendorph 
tegoed had en van wie de broer heeft aangetoond dat deze overleden is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

373 RAK  97 FOLIO:    158 DATUM:    01-04-1682 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Zutphen, Hendrick Petersen van Volmachtgever  
  Zutphen, Timen van Gevolmachtigde Broer 
     
 samenvatting Comparant verklaart een volmacht te hebben verstrekt aan zijn broer Timen 

om zijn zaken hier waar te nemen en alles te doen wat daarbij van pas komt. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

374 RAK  97 FOLIO:    158v DATUM:    08-04-1682 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Martensen, Hermen Schuldenaar  
  Stuirman, Hendrick Coopsen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hendrick Coopsen Stuirman een 

bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand 
gelden zijn persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

375 RAK  97 FOLIO:    158v DATUM:    03-05-1682 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentsen, Henrick Wdn. van Maria Adams Vader 
  Joosten, Borris Voogd  
  Willemsen, Andries Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aeltien en Adam 

Henricks als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een pond groot 
van ƒ6 c.g. en belooft hen groot te brengen en te doen wat een goed vader 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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376 RAK  97 FOLIO:    159 DATUM:    23-05-1682 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Dircksen, Herman Comparant  
  Voss, Peter Janssen Voogd Overleden 
  Nijenburgh, Herman Janssen v. Voogd  
     
 samenvatting Comparant heeft zijn voogden bedankt voor het goede beheer van zijn 

ouderlijke goederen. Verder meldt comparant van zijn broer Jan Dircksen 
Bijsterbosch het geld te hebben ontvangen, ƒ450 c.g., waarvoor deze het 
ouderlijk huis had gekocht. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

377 RAK  97 FOLIO:     159 DATUM:    13-06-1682 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Grevensteijn, Henricus Comparant  
  Roldanus, ds Johannes Voogd  
  Grevensteijn, Johannes Voogd  
     
 samenvatting Comparant heeft zijn voogden bedankt voor het goede beheer van zijn 

ouderlijke goederen en vrijwaart hen van alle aanspraken. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

378 RAK  97 FOLIO:    159v DATUM:     07-09-1682 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nicolaes, Hans Wdn. van Geertruijdt Everwijns Vader 
  Geerlicksen, Jan Voogd  
  Olthuijs, Theunis Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Anna Margrieta en 

Johannes Nicolaes Hansen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk 
een halve dukaton 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 Geen 
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379 RAK  97 FOLIO:    159v DATUM:    04-10-1682 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nienburg, Henrick Wdn. van Hermtien Everts Vader 
  Gilhuisen, Jan Cornelissen Voogd  
  Storm, Jan Gerritsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Evert, Arent en Henrick 

Nienburg als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag 
van ƒ900 c.g., waaronder een obligatie ten laste van Lambert Math. Hartoch, 
ad ƒ200 c.g., te versterven deels op de kinderen en deels op de vader; 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 26-06-1703 melden Evert, Henrick en de weduwe van 
Arent Nienburg, Catharina Mathieu, hun voogden te danken met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

380 RAK  97 FOLIO:    160 DATUM:    05-10-1682 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schreuder, Hermen Wdn. van Elisabeth Jans Vader 
  Berentsen, Jan Voogd  
  Dirxen, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Johannes Hermsen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft hem lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 19-02-1695 meldt Jan Berentsen zijn deel te hebben 
ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

381 RAK  97 FOLIO:    160 DATUM:    24-11-1682 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Harmsen, Hillebrant Wdn. Aeltien Hendricks Vader 
  Ouwerkerck, Geurt Corn. Voogd  
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  Bongaert, Johannes Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jescke en Grietien 

Hillebrants als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen de 
kledingstukken 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 06-06-1687 heeft Grietien met haar echtgenoot 
Coendert Janssen de voogden bedankt voor het beheer van de goederen en 
de erfenis van haar tante Jannetien Henricks Hoet, wed. Gerrit Janssen 
Claes, met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

382 RAK  97 FOLIO:   160v DATUM:    28-12-1682 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Huijsman, Hermen Janssen Wdn. Annegien Wijers Vader 
  Dircksen, Cornelis Voogd  
  Hendricksen, Frerick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Harmsen als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ20 c.g. en de lijfstoebehoren die verkocht 
zullen worden 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 
   

 

 

383 RAK  97 FOLIO:    161 DATUM:    24-03-1683 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hansen, Hans Wdn. van Grietien Dircks Vader 
  Hansen, Pouwel Voogd  
  Alberts, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hans, Jochum, Engele 

en Hendrickien Hansen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen 
ƒ6 c.g. 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 Geen 
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384 RAK  97 FOLIO:   161v DATUM:   26-03-1683 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Speldenmakerssteeg, hoek van de Nieuwstraat 
   
 comparanten Suijderweert, Hendrick Janssen Schuldenaar Echtpaar 
  Carsse, Aeltien Schuldenares  
  Beucker, Johannes Willemsen Schuldeiser Echtpaar 
  Backers, Maria Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan hun (schoon)zoon een bedrag 

van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun 
huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

385 RAK  97 FOLIO:     162 DATUM:    31-05-1683 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Hadewijch Wed. van Frans Jansen Moeder 
  Haen, Laurens de Voogd  
  Twent, Lucas Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Frans Fransen 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ110 c.g., 
bestaande uit een obligatie ten laste van Jan Bolter uit Brunnepe, verder 14 
hemden en enig linnen; zij belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te 
laten leren en te doen wat een goed moeder verschuldigd is, waarmee de 
voogden tevreden zijn. Zij heeft voorlopig het vruchtgebruik.  
NB. in de kantlijn: op 01-08-1700 bedankt Jan Fransen zijn voogden met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

386 RAK  97 FOLIO:    162 DATUM:    30-07-1683 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ceun, Hendrick Volmachtgever Koopman uit Smalkalden 
  Pomende, Egbert de Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Egbert de Pomende om zijn 

zaken waar te nemen hier en in de provincie Overijssel en daarbij alles te 
doen wat noodzakelijk is en er verantwoording over af te leggen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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387 RAK  97 FOLIO:     163 DATUM:     18-09-1683 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Panhuijs, Hendrick Borg  
  Willemsen, Peter Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant stelt zich borg voor Peter Willemsen voor de eventuele 

aanspraken op de nalatenschap van zijn broer Arent Willemsen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

388 RAK  97 FOLIO:     163 DATUM:    04-10-1683 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersen, Hermen Wdn. van Hase Geerts Vader 
  Hermsen, Johannes Voogd  
  Gerrits, Mense Voogd  
  Rutgers, Claes Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Marten, Peter en 

Geertien Hermsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd honderd 
rijksdaalders en het ¼ deel van de boedel van de stiefgrootmoeder bij diens 
overlijden en de opbrengst van moeders kleren, alles te versterven van het 
ene kind op het andere, behalve de honderd rijksdaalders; voor de zoons 
nog diverse netten en voor de dochter een bed met toebehoren. Hij 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 27-08-1718 bedankt Peter Hermsen de voogden met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

389 RAK  97 FOLIO:    163v DATUM:    06-11-1683 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Slot, Hendrick Teunissen Borg  
  Benier, Arent Begunstigde De weduwe van … 
     
 samenvatting Comparant stelt zich borg ten behoeve van de weduwe van Arent Benier 

voor de eventuele aanspraken veroorzaakt door de erfenis van Hendrick 
Dircksen die zij zal moeten betalen aan diens voogd, Hendrick Petersen Slot. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

390 RAK  97 FOLIO:    163v DATUM:    23-11-1683 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eeckholt, Hendrick Comparant Et nomine matris 
  Hoolbooms, de weduwe Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant belooft, mede namens zijn moeder, aan de weduwe Hoolbooms 

tegen de verschijndag te betalen en af te lossen een bedrag van ƒ200 c.g. 
met rente op het kantoor van Vollenhove. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

391 RAK  97 FOLIO:    164 DATUM:    29-03-1684 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Hendrick Wdn. van Leentien Alberts Vader 
  Daniels, Frerik Voogd  
  Gerbrants, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kind als moeders erfdeel te 

hebben gereserveerd ƒ10 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 
   

 

 

392 RAK  97 FOLIO:    164 DATUM:     04-04-1684 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vriesenburgh, Hendrick Volmachtgever  
  Ridder, Rijck Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Rijck Ridder om …. 
   
 bijzonderheden Akte is niet af en doorgehaald. 
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393 RAK  97 FOLIO:     164 DATUM:     17-04-1684 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wesselsen, Hermannus Wdn. van Grietien Feijts Vader 
  Smit, Jan Jansen Voogd  
  Jansen, Pouwel Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Wessel Hermsen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ30 c.g. en belooft hem lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

394 RAK  97 FOLIO:    164v DATUM:    26-06-1684 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Beeck, Henrick Harmsen Wdn. van Maria Everts Vader 
  Lingen, Dirck Gerritsen v. Voogd  
  Smitt, Marten Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Henrick Henricksen ter 

Beeck als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ250 c.g. 
waarvan ƒ150 c.g. uitstaat bij Boris Joosten en de rest bij de vader blijft, 
verder enige hemden en een zilveren lepel; hij 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 
   

 

 

395 RAK  97 FOLIO:    165 DATUM:    03-07-1684 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsen, Henrick Wdn. van Jannichien Jans Vader 
  Dirxsen, Steven Voogd  
  Smit, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Itke en Jan Henrixsen 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder één dukaton 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 
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396 RAK  97 FOLIO:     165 DATUM:    22-08-1684 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egberts, Hendrickien Wed. Steven Albertsen Hartgerinck Moeder 
  Stege, Lubbert ter Voogd  
  Archem, Pieter van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon als vaders erfdeel te 

hebben gereserveerd ƒ50 c.g. en een paar zilveren broekknopen 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 
voorlopig het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

397 RAK  97 FOLIO:    165v DATUM:     22-08-1684 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Baecké, Herman de Borg Burgemeester - IUDr 
  Assies, Marrighien Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant heeft zich borg gesteld voor Marrighien Assies op verzoek van 

Willem Gerritsen Coijer, in geval van reconventie. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

398 RAK  97 FOLIO:     165v DATUM:    03-09-1684 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roelofs, Hidde Comparant  
  Bosem, Sjoert Tijarcks v. Overledene Echtpaar 
  Hoeckma, Grietie Jacobs Overledene  
  Marle, Helmich van Voogd  
  Gieter, Pieter de Voogd  
     
 samenvatting Comparant, erfgenaam van Sjoert Tijarcks van Bosem en echtgenote, 

verklaart een bedrag van ƒ1500 c.g. te hebben ontvangen; tevens bedankt hij 
de voogden voor hun administratie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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399 RAK  97 FOLIO:     166 DATUM:    08-09-1684 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Glascoper, Herman Hermsen Volmachtgever  
  Sabé, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Johan Sabé om zijn zaken waar 

te nemen, in het bijzonder die tegen Adam Kempo en daarbij alles te doen 
wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

400 RAK   97 FOLIO:    166 DATUM:     04-11-1684 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Buiten Nieuwstraat, tussen de erven Vriese en Wijnhout 
   
 comparanten Noorenburgh, Hans Micchelsen Schuldenaar  
  Ligger, Claes Schuldeiser  
  Linde, Jan van der Schuldeiser Voogd 
  Micchielsen, Hendrick Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Claes Ligger en aan de voogden 

over zijn kinderen een bedrag van ƒ208 c.g. wegens geleverd bier en 
gekochte goederen uit de boedel van wijlen Hillegien Lucas, tegen 4 procent 
per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij zijn huis, strekkend tot achter in de 
Hofstraat.  
NB. in de kantlijn: op 04-08-1687 meldt Claes Ligger zijn deel te hebben 
getransporteerd aan Christiaen Christiaensen, scherprichter van deze stad. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

401 RAK  97 FOLIO:   166v DATUM:    07-11-1684 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Hendrickien Wed. van Herbert Willemsen Moeder 
  Eckelboom, Engbert Voogd  
  Hendriksen, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Willem, Geertien en 

Willem Herbertsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag 
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van ƒ1000 c.g. samen, gevestigd op de stad Wilsum, waarvan de kinderen de 
rente zullen ontvangen; verder nog ƒ100 c.g. op de volwassen leeftijd, de 
zoons een paard en de dochter een bed met toebehoren en het zilverwerk. 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

402 RAK  97 FOLIO:    167 DATUM:    26-02-1685 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dijck, Heijman Aertsen van Wdn. van Aeltien Herms Vader 
  Dijck, Hendrick Aertsen van Voogd  
  Hendricksen, Claes Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Aeltien Herms als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd twee zilveren dukatons en belooft 
haar lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren  en te doen wat 
van een goed vader wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

403 RAK  97 FOLIO:    167v DATUM:     23-04-1685 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Oldenseel, Hendrik Hendriksen v. Wdn. van … Vader 
  Meijer, Hendrik Voogd  
  Wijchman, Arent Voogd  
  Wijchman, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Aleida en Arent 

Hendriksen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder één gulden 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. 
   

 

 

404 RAK  97 FOLIO:     167v DATUM:     23-06-1685 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Buiten Nieuwstraat 
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 comparanten Norenbergh, Hans Michielsen Schuldenaar  
  Stad Kampen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de stad Kampen een bedrag van 

ƒ78-4 c.g. tegen 5 procent per jaar, d.w.z. ƒ3-18. Als onderpand geldt zijn 
huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

405 RAK  97 FOLIO:     168 DATUM:     24-07-1685 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en  where 
  Kampen, Vloeddijk, tussen de erven Backer en die van Cops 
   
 comparanten Holtman, Hermen Hermsen Wdn. Beeltien Clasen Cops Vader 
  Holtman, Willem Hermsen Voogd  
  Bongert, Johannes Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Anneken Herms als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een huis, een bedrag van ƒ1000 c.g, 
5 zilveren lepels en ander zilverwerk, een bed met toebehoren, hemden, bed- 
en huislinnen; hij belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te 
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 19-12-1693 hebben de voogden de goederen 
ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

406 RAK  97 FOLIO:    168v DATUM:     12-09-1685 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendriks, Hendrik Schuldenaar Echtpaar 
  Everts, Henrickien Schuldenares  
  Warnersen, Jacob Schuldeiser  
  Jansen, Hendrik Schuldeiser  
  Jansen, Berent Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn wegens verdiend loon, volgens een 

akkoord van 1672, aan Jacob Warnersen en Hendrik en Berent Jansen een 
bedrag van ƒ120 c.g. waarvoor zij hun persoon en goederen als onderpand 
stellen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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407 RAK  97 FOLIO:    168v DATUM:    08-10-1685 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Vijf huizen, erven en wheren 
  Kampen, Oudestraat, Hofstraat, Venestraat met achterhuis en Geerstraat 
   
 comparanten Hendricks, Hendrickien Wed. van Cornelis Govertsen Moeder 
  Heerde, Jacob van Voogd  
  Hane, Laurens de Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gerrit, Hendrik, 

Roelof en Cornelis Govertsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd het 
geweer, de boeken en de lijfstoebehoren, diverse zilveren voorwerpen, 
verder een bedrag van ƒ1200 c.g., te versterven van het ene kind op het 
andere. Zij belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren  en te 
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij 
stelt als onderpand vijf huizen in de stad, waaronder het woonhuis op de 
Oudestraat.  
NB. in de kantlijn:  op 25-05-1691 bedanken Gerrit Govertsen en zijn vrouw 
Maria Wassenburgh de voogden voor het beheer van zijn vaders goederen; 
op 23-05-1694 heeft Henrik Cornelissen, volwassen verklaard, zijn voogden 
bedankt, met belofte van vrijwaring; op 20-05-1701 bedankt ook Cornelis 
Govertsen de voogden en op 28-12-1703 doet Roelof hetzelfde. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

408 RAK  97 FOLIO:    169 DATUM:    14-10-1685 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cromhout, Hidde Jacobs Comparant  
  Marle, Helmich van Voogd  
  Gieter, Pieter de Voogd  
     
 samenvatting Comparant bedankt zijn voogden voor het beheer van zijn goederen en  

belooft hen te vrijwaren van alle aanspraken. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

409 RAK  97 FOLIO:    169v DATUM:    29-12-1685 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tenen, Hans Volmachtgever Uit Dethfort 
  Tenen, Court Volmachtgever Id. 
  Negenborn, Johan Daniel Gevolmachtigde Uit Hildesheim 
     
 samenvatting Comparanten, afkomstig uit het ambt Marienburg, hebben een volmacht 

verstrekt aan Johan Daniel Negenborn om hun zaken te behartigen tegen de 
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erven van Lambertus Glauwe en daarbij te doen wat noodzakelijk is. 
NB. in de kantlijn: op 04-01-1686 heeft de gevolmachtigde op zijn beurt een 
volmacht verstrekt aan de dr. Wolfsen en Meijer. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

410 RAK  97 FOLIO:    170 DATUM:    06-04-1686 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsen, Hendrick Comparant  
  Jacobs, Machtelt Comparante Met echtg. C. Petersen 
  Jacobs, Dirckien Comparante Met echtg. D. Rutgersen 
  Jacobs, Femmechien Comparante Met echtg. D. Hendricksen 
  Engberts, Albert Voogd  
  Jacobsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Jacob Aertsen en Anne Jans en gewoond 

hebbende op het Raes, bedanken hun voogden voor het goede beheer van 
hun goederen met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

411 RAK  97 FOLIO:    170 DATUM:     19-06-1686 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Een mate 
  Kampen, buiten de Venepoort, t.o. de oliemolen 
   
 comparanten Jager, Hendrina Cornelis de Schuldenares Wed. G. Eckelboom 
  Eckelboom, Bernhard Momber Zoon 
  Eeckhout, Anthoni Schuldeiser Ontvanger Mastenbroek 
  Beeltsnijder, Anna Schuldeiseres Echtpaar 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Anthoni Eeckhout en echtgenote 

een bedrag van ƒ1000 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand 
geldt een mate. 
NB. in de kantlijn: op 20-06-1693 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande door verkoop van de mate aan de voogden over de kinderen 
van Gerrit Warnersen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

412 RAK  97 FOLIO:    171 DATUM:     17-10-1687 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   



145 
 

 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Smit, Jan Jansen Schuldenaar Echtpaar 
  Ploegh, Eva Schuldenares  
  Beusecum, Gerrit van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerrit van Beusecum een bedrag 

van ƒ135 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand gelden hun 
persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

Bladzijde 171v is blanco. 

413 RAK  97 FOLIO:    172 DATUM:     04-07-1677 

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vlaminck, Jan Jansen Comparant  
     
 samenvatting Comparant, zoon van Jan Hendricksen, garentwijner,  verklaart samen met 

de voogden over de andere twee kinderen, te zijn overeen gekomen dat hij 
een bedrag van ƒ49-13 c.g. zal betalen voor de gereedschappen en een deel 
van de huisraad e.d. van zijn vader en wel binnen een ½ jaar; zo niet, dan 
hebben de voogden het recht de goederen terug te halen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

414 RAK  97 FOLIO:   172v DATUM:     18-07-1677 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Halma, Jan van Volmachtgever  
  Langenburgh, dr Gosuinus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan dr Gosuinus Langenburgh om 

namens hem, hier in de stad zijn zaken waar te nemen met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

415 RAK  97 FOLIO:    172v DATUM:     01-08-1677 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Winscheim, Johan Ferdinand van Volmachtgever  
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  Winscheim, Maurits Henrick van Volmachtgever  
  Borcheer, Ludovicus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, mede namens hun afwezige zusters Wilhelmina Catharina en 

Antonetta Geertruid van Winscheim, verklaren, als erfgenamen van vrouw 
Ruitenborgh, elk een volmacht te verstrekken aan Ludovicus Borcheer om 
hun zaken hier en in de provincie waar te nemen en te doen wat 
constituanten zelf gedaan zouden hebben, indien aanwezig en verder om 
alles te regelen in zake het sterfhuis van hun tante Ruitenborgh en te doen 
wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

416 RAK  97 FOLIO:    173 DATUM:    06-08-1677 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Assijs, Jannechien Wed. van Rutger de Barendrager Moeder 
  Bartels, Jan Voogd  
  Willemsen, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Assien 

Rutgers als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ25 c.g. te 
versterven van het ene kind op het andere en belooft hen, indien mogelijk,  
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede 
moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

417 RAK  97 FOLIO:    173v DATUM:    08-08-1677 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claes, Jannechijn Comparante Echtg. Albert Albertsen 
  Bentheim, A. van Momber Secretaris 
     
 samenvatting Comparante verklaart ontvangen te hebben van Marten van Camen, 

getrouwd met de weduwe van Albert Albertsen, het legaat van ƒ100 c.g. dat 
haar toekwam, zoals in het boek van Testamenten dd 19-09-1657 vermeld is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

418 RAK  97 FOLIO:   173v DATUM:     10-08-1677 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Piters, Jennetie Volmachtgeefster Ook namens echtgenoot 
  Campen, Albert Jansen v. Echtgenoot  
  Sabé, Jan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante geeft op haar beurt een volmacht aan Jan Sabé om hun zaken 

hier in de stad waar te nemen en alles te doen wat noodzakelijk is. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

419 RAK  97 FOLIO:    174 DATUM:    16-08-1677 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Haene, Jannes de Wdn. Gerritien Gerrits Vader 
  Stuirman, Hendrick Coopsen Voogd  
  Hengel, Jan ten Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan de Hane als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd duizend daalders, gevestigd op de brouwerij 
in den Arent, de opbrengst van de kleding en een bed met toebehoren; 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 03-06-1678 heeft de zoon ƒ428 c.g. van de voogden 
ontvangen voor zijn moeders kleding; op 30-09-1698 heeft Jan de Hane uit 
handen van zijn vader een bedrag van ƒ2428 c.g. ontvangen afkomstig van 
zijn grootmoeder Aeltien Jans; verdere bedankingen in het boek der 
Bekentenissen dd 09-03-1699. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

420 RAK  97 FOLIO:     174v DATUM:     31-08-1677 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Drogist, Jan Pauw Comparant  
  Wolfsen, dr Helmich Borg  
  Leenderts, Johannes Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant heeft dr Helmich Wolfsen als borg aangesteld ten behoeve van 

Johannes Leenderts, naar stadsrecht en voor de reconventie.  
   
 bijzonderheden Geen 
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421 RAK  97 FOLIO:    174v DATUM:    15-09-1677 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Deutecom, Jan Lubbertsen van Schuldenaar Voogd 
  Willemsen, Arent Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparant, voogd over het kind van Gerrit Jansen, nl Arent Gerritsen, 

verklaart schuldig te zijn aan zijn mede-voogd een bedrag van ƒ162 c.g. 
tegen 5 procent per jaar. Als onderpand gelden zijn persoon en goederen. 
NB. in de kantlijn: op 22-10-1678 heeft schuldenaar deze bekentenis 
hernieuwd; idem op 06-11-1679; op 25-09-1682 wederom, waarbij het bedrag 
is verminderd met ƒ70. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

422 RAK  97 FOLIO:    175 DATUM:    18-09-1677 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Duickinck, Gerrit Schuldenaar  
  Maiden, Thomas Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn wegens geleverde winkelwaren aan 

Thomas Maiden een bedrag van ƒ1646-18-08 c.g. dat hij in termijnen wil 
betalen, te weten: op 18 okt. ƒ500, op 18 jan.1678 ƒ250, op 18 april 1678 ƒ300, 
op 18 juli 1678 ƒ300 en het restant op 18 okt. 1678. Indien hij in gebreke blijft, 
mag schuldeiser beslag op zijn goederen laten leggen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

423 RAK  97 FOLIO:    175 DATUM:    13-10-1677 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Potier, Jean le Schuldenaar Echtg. Gesina Worst 
  Schinkel, Jan Meeussen Schuldenaar Echtg. Christina Worst 
  Schaep, Willem Jochemsen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten, getrouwd met de erven van Willem Worst, verklaren schuldig 

te zijn, wegens geleverd hout aan hun schoonvader, aan Willem Jochemsen 
Schaep een bedrag van ƒ430-16 c.g.  Als speciaal onderpand stellen zij hun 
huizen in de stad, geërfd van hun schoonvader. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 



149 
 

424 RAK  97 FOLIO:   175v DATUM:    01-11-1677 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Linnewever, Jan Hendricksen Wdn. Jennechien Huijgen Vader 
  Vollenho, Gerrit Hendricksen Voogd  
  Huijgen, Stoffer Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willem en Grietien als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ6 c.g. en belooft hen lezen, 
schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed 
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 11-06-1696 bedanken de pupillen hun voogden met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

425 RAK  97 FOLIO:    175v DATUM:    09-11-1677 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rhijnvisch, Jan Schuldenaar En echtgenote 
  Sterck, Jan Schuldeiser Korenkoper Amsterdam  
  Tirens, Peter Schuldeiser Idem 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan twee korenkopers uit Amsterdam 

een bedrag van ƒ200 c.g. vanwege gekocht mout. Als onderpand stelt hij de 
goederen die hij erft van Anna Sterck weduwe Vos en die overblijven na 
afwikkeling van de nalatenschap. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

426 RAK  97 FOLIO:   176 DATUM:    02-01-1678 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alberts, Jennechien Wed. van Adriaen Jansen Moeder 
  Jansen, Willem Voogd  
  Worst, Dirck Roelofsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Eva Ariaens als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. en een bed met toebehoren, ook de 
volwassen kinderen Egbertien en Albert Ariaensen krijgen dit bedrag. Zij 
belooft haar naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 14-02-1678 meldt de echtgenoot van Egbertien 
Ariaensen het geld te hebben ontvangen; op 03-08-1681 bedankt Eva Ariaens 
haar voogden. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

427 RAK  97 FOLIO:    176 DATUM:    23-02-1678 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Geerstraat, tussen de Burgwal en van Rhenen 
   
 comparanten Tenninck, Jan Hermsen Schuldenaar  
  Bogart, Hermannus Schuldenaar Echtg. Gerrichien Carels 
  Stercke, Jan Schuldeiser Korenkoper Amsterdam 
  Tierens, Pieter Schuldeiser Idem 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan twee korenkopers uit 

Amsterdam een bedrag van ƒ506-9 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand geldt een huis, strekkend tot achteraan het erf van de weduwe 
Langens. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

428 RAK  97 FOLIO:    176v DATUM:    25-02-1678 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alberts, Jochem Volmachtgever  
  Jochems, Jochem Volmachtgever  
  Keppel, Aert Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Aert Keppel om namens 

hen, hier en elders, in der minne of gerechtelijk hun zaken waar te nemen en 
te doen wat nodig is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

429 RAK  97 FOLIO:    177 DATUM:     05-03-1678 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis de Swane 
  Kampen, Bovenpoorte 
   
 comparanten Erkelens, Jan Borg  
  Jelissen, Jelis Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant, als borg voor wijlen Jelis Woltersen, heeft beslag gelegd op 

Jelis Jelissen in verband met de kooppenningen van het huis de Swane en 
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deze heeft na opheffing ervan als onderpand gesteld aan Jan Erkelens zijn 
geld dat onder Jan Dircksen berust. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

430 RAK  97 FOLIO:    177 DATUM:     28-03-1678 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hengelo, Jacomina van Wed. van Theunis Spraeckman Moeder 
  Pastoor, Laurens Voogd  
  Vos, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Margrieta en Gerrit 

Spraeckman als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ600 
c.g. samen en de dochter een bed met toebehoren; de moeder heeft 
voorlopig het vruchtgebruik, hoewel zij nog in een proces is verwikkeld en 
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. 
NB. in de kantlijn: op 18-06-1697 melden de kinderen hun deel te hebben 
ontvangen en hun voogden te bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

431 RAK  97 FOLIO:     177v DATUM:    30-04-1678 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kelder, Johannes  Wdn. van Cornelia Sperron Vader 
  Meijer, Willem Alberts Voogd  
  Ootmersum, Jan van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Clara, Willem en 

Joest Jansen Kelder als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ63 
c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een goed handwerk te laten leren en 
te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op melden de pupillen hun voogden te bedanken en hen te 
vrijwaren van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

432 RAK  97 FOLIO:    177v DATUM:    08-04-1678 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Kloecke, Jan Wdn. van …. Vader 
  Bartelts, Jan Voogd  
  Markus, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Tanneken en Claes 

Kloecke als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot en 
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en alles te doen 
wat een goed vader behoort, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

433 RAK   97 FOLIO:    178 DATUM:    04-06-1678 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Stien Volmachtgeefster Echtg. G. Vischer 
  Bentheim, Antoni van Momber Secretaris 
  Burgh, Thijs Arentsen vd Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Thijs Arentsen van der Burgh om 

namens haar van de bedienaars der Armen of hun boekhouders een bedrag 
van ƒ106 c.g. te ontvangen waar zij wegens kostgeld recht op heeft en 
daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

434 RAK  97 FOLIO:     178v DATUM:   15-06-1678 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rechters, Josina Comparante  
  Vriese, Heiman Voogd Burgemeester 
  Blat, Jacques Willemsen Voogd De erven van … 
     
 samenvatting Comparant bedankt haar voogden voor het beheer van haar ouderlijke 

goederen met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

435 RAK  97 FOLIO:     178v DATUM:     20-06-1678 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Melissen, Jan Wdn. van Annegien Gerrits Norel Vader 
  Munster, Hendrick van Voogd  
  Abeltsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Melis en Lisabeth 

Jansen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een aandeel in het 
beslag op het huis van Harmen Gerritsen en Marrrigien Carsten volgens 
gezegelde brief dd 07-12-1666, verder voor de dochter hemden, mutsen e.d. 
en enig zilverwerk; hij belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten 
leren en te doen wat een goed vader betaamt en is overeen gekomen met de 
voogden dat de vader niet tot een kindsdeel verplicht wordt als het beslag 
op het huis niets oplevert. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

436 RAK  97 FOLIO:    179 DATUM:    28-06-1678 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jager, Jacob Aanvrager  
  Jager, Gerrit Borg Broer 
     
 samenvatting Comparant heeft zijn broer Gerrit als borg gevraagd voor de aanspraken die 

de pachters van het gemaal over het jaar 1677 tegen hem hebben. 
   
 bijzonderheden Geen 
    

 

 

437 RAK  97 FOLIO:    179v DATUM:    09-07-1678  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cramer, Johannes Volmachtgever Med. Dr uit Hasselt 
  Voltelen, Simon Volmachtgever Hasselt 
  Pipardus, Berent Volmachtgever Chirurgijn uit Hasselt 
  Sabé, J. Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten verklaren een volmacht te hebben verstrekt aan J. Sabé om in 

der minne of gerechtelijk hun zaken waar te nemen tegen Gerrit van 
Sevenhuijsen en daarbij alles te doen wat comparanten, indien aanwezig, 
zelf ook gedaan zouden hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

438 RAK  97 FOLIO:    180 DATUM:    27-07-1678 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Batelsen, Jan  Wdn. Geertien Berents Vader - Meulenbroeck 
  Hof, Gerrits Lubberts Voogd  
  Michielsen, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerrit en Jan Jansen 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ6 c.g. en alles wat van hun 
grootmoeder en moeder uit Twente zal komen te vererven en waarover hij 
nog afspraken met de voogden moet maken; 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 
   

 

 

439 RAK  97 FOLIO:    180 DATUM:    05-12-1678 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Jan Arent Wdn. van Hannisien Hulleman Vader 
  Hulleman, Willem Voogd  
  Jansen, Frerick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hermen, Marrechien en 

Annechien Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen honderd 
rijksdaalders, de kleding, de zilveren sleutelriem, het zijwerk en de gouden 
ring (zich bevindend bij de Bank van Lening), alles te versterven van het ene 
kind  op het andere; hij 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 Geen 
   

 

 

440 RAK  97 FOLIO:    180v DATUM:     04-01-1678 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Jennechien Volmachtgeefster  
  Nuis, H. Momber Secretaris 
  Ophuijsen, Engele van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Engele van Ophuijsen om 

namens haar van Albertus Rijcksen haar zaken te vorderen en daarbij alles 
te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
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441 RAK  97 FOLIO:    180v DATUM:    13-02-1679 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geurtsen, Jacob Wdn. van Geertruijt Barents Vader 
  Jaspersen, Hendrick Voogd  
  Abrahamsen, Simon Voogd  
     
 samenvatting Comparant heeft voor zijn minderjarige dochter Sara Jacobs als moeders 

erfdeel gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g. waarvoor hij een koopbrief 
aan de voogden als onderpand heeft gesteld, waarin staat dat Albert Berents 
en Dirckjen Jans uit Vaessen hem ƒ250 c.g. schuldig zijn; 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

442 RAK  97 FOLIO:     181 DATUM:    18-02-1679 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Halewijn, Johan van Volmachtgever Burgem. Harderwijk 
  Hanius, Franciscus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant, als voogd over het kind van wijlen jonker Celiman Witte, heeft 

een volmacht verstrekt aan Franciscus Hanius om de vaste goederen van  
zijn pupil te verkopen en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

443 RAK  97 FOLIO:   181v DATUM:    23-03-1679 

 onderwerp Benoeming van executeurs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roeters, Jan Dircksen Comparant  
  Coendertsen, Coenraet Executeur  
  Ludowicks, Evert Executeur  
  Oedekercken, Jan Pietersen Executeur  
     
 samenvatting Comparant, ziek van lichaam maar helder van geest, benoemt de executeurs 

van zijn laatste wil om na zijn dood alles te regelen, wat zij met handtasting 
aannemen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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444 RAK  97 FOLIO:    181v DATUM:     23-04-1679 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bongart, Jannes Wdn. Catharina Peters Oedekerkcken Vader 
  Oedekercken, Jan P. Voogd  
  Coenraetsen, Conraet Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Peter, Catharina, 

Geertien, Agnieta en Hubert Bongarts als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd samen een bedrag van ƒ600 c.g. en de lijfstoebehoren en 
belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en alles 
te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 23-06-1688 bedankt Peter Bongaert zijn voogden voor 
het beheer van zijn moeders goederen en tevens de erfenis van zijn 
grootmoeder Geertien Jans wed. P. J. Oedekercken, met belofte van 
vrijwaring; op 05-08-1700 bedankt ook Agnietjen Bongaerts de voogden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

445 RAK  97 FOLIO:     181v DATUM:     29-08-1691 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bongert, Catharina Comparante  
  Loetenbagh, Lambert Echtgenoot  
     
 samenvatting Comparante bedankt haar voogden (zie akte 444) voor het beheer van de 

bewezen goederen en belooft hen te vrijwaren van alle aanspraken. 
NB. in de kantlijn: op 18-04-1692 doet Geertien Bongert hetzelfde. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

446 RAK  97 FOLIO:    182 DATUM:    10-05-1679 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tecklenborgh, Jan van Schuldenaar  
  Bruijns, Otto Hermsen Schuldeiser De erven van .. 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de erven van Otto Hermsen Bruijns 

een bedrag van ƒ400 c.g. met rente, waarvoor hij zijn persoon en goederen 
als  onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
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447 RAK  97 FOLIO:    182 DATUM:    16-05-1679 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Smalschip 
   
 comparanten Hoet, Jacob Jansen Schuldenaar  
  Eckelboom, Bernhardt Schuldeiser  
  Hogencamp, Mense Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Bernhardt Eckelboom en Mense 

Hogencamp een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand geldt zijn smalschip. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

448 RAK  97 FOLIO:    182v DATUM:    19-05-1679 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Boumans, Johanna Schuldenares Wed. Lambert M. Hachijn 
  Suren, Abram van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Abram van Suren een bedrag van 

ƒ1372-2-2 c.g. wegens geleverde winkelgoederen. Als onderpand stelt zij drie 
obligaties die zij binnen een maand aan schuldeiser zal doen toekomen als 
betaling. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

449 RAK  97 FOLIO:    183 DATUM:    22-05-1679 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ibinck, Jan Borg  
  Bouwscholte, Henrick Begunstigde  
     
 samenvatting Op verzoek van Clamor ter Heijde heeft comparant zich borg gesteld voor 

Henrick Bouwscholte, wat door dr Helmich Wolfsen wordt geaccepteerd. 
   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

450 RAK  97 FOLIO:    183 DATUM:    01-08-1679 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Burgh, Jan ter Volmachtgever  
  Meijer, Wolterus Gevolmachtigde ÌUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Wolterus Meijer om namens 

hem te vorderen van zijn voogden en hun erven zijn moeders kinderbewijs 
en daarbij te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

451 RAK  97 FOLIO:    183v DATUM:    29-08-1679 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Plas, Jan van der Volmachtgever  
  Slumer, Jacob Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Jacob Slumer om namens hem 

zijn zaken in deze stad waar te nemen, vooral om de rekeningen van zijn 
voogd H. Wolfsen af te sluiten en hem te bedanken voor zijn beheer. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

452 RAK  97 FOLIO:    183v DATUM:     22-09-1679 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Twee huizen  
  Kampen, Burgwal, bij de Ekstersteeg, tussen de steeg en de brouwerij 
   
 comparanten Clouwen, Jan Schuldenaar Echtpaar 
  Horst, Agnis van der Schuldenares  
  Voorne, Gerhard Schuldeiser Burgemeester 
  Echten, Judith Agnis Schuldeiseres Echtpaar 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerhard Voorne en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ600 c.g. tegen een rente van ƒ36 c.g. per jaar. 
Als speciaal onderpand stellen zij hun twee huizen op de Burgwal, afkomstig 
van hun oom en tante Meijer; verder twee obligaties, waarvan Henrick 
Coopsen Stuirman de lijfrente heeft. 
NB. in de kantlijn: op 04-09-1680 hernieuwen schuldenaars de akte en de 
goederen in lijftucht bezeten blijven onderpand; op 24-09-1681 wordt de akte 
weer hernieuwd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

453 RAK  97 FOLIO:     184v DATUM:     29-09-1679 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schroeder, Johan Volmachtgever Luitenant 
  Hanius, Franciscus Gevolmachtigde ÌUDr 
     
 samenvatting Comparant, gewezen luitenant van prins Willem Maurits van Nassau, heeft 

een volmacht verstrekt aan Franciscus Hanius om namens hem, in der 
minne of gerechtelijk, de schulden te innen die hij hier en buiten de stad 
heeft uitstaan en te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

454 RAK  97 FOLIO:    184v DATUM:    03-10-1679 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dijck, Jan Willemsen van Erfgenaam  
  Roeters, Berent Dircksen Erfgenaam  
  Dijck, Willem Jansen van Erfgenaam  
  Hendricks, Willemtien Erfgename  
  Lodewijcksen, Evert Curator  
  Oedekerck, Jan Pietersen Curator  
  Betzenen, Coenraet Coenraetsen Curator  
     
 samenvatting Comparanten, allen erfgenamen van Jan Dircksen Roeters en echtgenote, 

verklaren de rekeningen van de curatoren van de boedel te hebben 
gecontroleerd en in orde bevonden en zij bedanken hen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

455 RAK  97 FOLIO:     185 DATUM:    06-10-1679 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Noortbergh, Johannes Wdn. van Margareta Hoijmans Vader 
  Onckhuijsen, Dirck Voogd  
  Boldewijnsen, Dirck Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Everhardus en 

Bernhardus Noortbergh als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen 
een bedrag van ƒ600 c.g. en de opbrengst van de kleding en lijfstoebehoren, 
ƒ450 c.g. en nog ƒ90 c.g. uit moeders spaarpot; hij 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 
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456 RAK  97 FOLIO:    185v DATUM:     26-11-1679 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stevents, Jannegien Wed. Jan Hendricksen Moeder 
  Hoolboom, Teunis Jansen Voogd  
  Steenhouwer, Berend Harmsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Jansen als vaders 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

457 RAK  97 FOLIO:     185v DATUM:     06-12-1679 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nannicks, Jennechien Wed. van Jan Jacobsen Meijer Moeder 
  Pastoor, Laurens Voogd  
  Abramsen, Simon Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Abram en Jacob 

Jansen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ200 c.g. te versterven 
van het ene kind op het andere en belooft hen een behoorlijke uitzet te 
geven, lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een 
goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

458 RAK  97 FOLIO:     186 DATUM:     18-12-1679 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Buijtendijck, Jan Pietersen Volmachtgever  
  Gerrits, Engbert Volmachtgever  
  Gerrits, Hendrick Volmachtgever  
  Gerrits, Hadewijch Volmachtgeefster Echtg. Coert Janssen 
  Hanius, Franciscus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten, met een volmacht vanuit Deventer, hebben op hun beurt een 

volmacht verstrekt aan Franciscus Hanius om de zaken, voortkomende uit 
het testament van Grietien Gerrits dd 07-09-1677, in der minne of 
gerechtelijk, waar te nemen en de boedel te verdelen en verder alles te doen 
wat daarbij noodzakelijk is.  

   
 bijzonderheden Geen 
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459 RAK  97 FOLIO:     187 DATUM:    27-12-1679 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Luijksen, Jacob Comparant  
  Jansen, Derck Comparant  
  Meen, Susanna van Erfgename Echtg. Berent Meijer 
     
 samenvatting Op verzoek van Albert Gerritsen, verklaren comparanten dat zij aanwezig zijn 

geweest bij de verdeling van de boedel van wijlen Margrieta Theunissen en 
dat hij, Albert Gerritsen, Susanna van Meen, tante van zijn overleden 
echtgenote, haar deel heeft gegeven en dat zij tevreden weg is gegaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

460 RAK  97 FOLIO:    187 DATUM:    15-01-1680 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Smalschip 
   
 comparanten Hoet, Jacob Jansen Schuldenaar  
  Dijck, Cornelis van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Cornelis van Dijck een bedrag van 

ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn 
smalschip. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

461 RAK  97 FOLIO:    187v DATUM:     20-01-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. Een stuk land genaamd de Hoorne met een boomgaard 
      Enschede 
  2. Een boomgaard genaamd de Vier Oomen 
      Steinfurt 
   
 comparanten Jochemsen, Jan Wdn. van Claertien Jacobs Vader 
  Roelofsen, Berent Voogd  
  Richardts, Gerrit Jorissen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jochem en Jacob 

Jansen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een stuk land en 
twee boomgaarden, gezamenlijk bezit met de kinderen van Claes Jacobsen. 
Hij belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen 



162 
 

wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

462 RAK  97 FOLIO:    188 DATUM:     16-02-1680 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Noortberg, Jacobus Comparant  
  Hoiman, Rutger Voogd  
  Boldewijns, Dirck Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart zijn vaderlijke nalatenschap van zijn voogden te hebben 

ontvangen en bedankt hen voor het goede beheer en vrijwaart hen van alle 
aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

463 RAK  97 FOLIO:    188 DATUM:     28-02-1680 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Teunissen, Jacob Schuldenaar Schokland 
  Schuijrmeijer, Diedert Arentsen Schuldeiser  
  Teckelenburgh, Jan van Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Diedert Arentsen Schuijtmeijer 

wegens de huur van een zolder een bedrag van ƒ16 c.g., dat hij over drie 
weken belooft te betalen, waarvoor een borg is aangesteld.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

464 RAK  97 FOLIO:     188v DATUM:     08-03-1680 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenwijck, Johan Volmachtgever  
  Meijer, W. Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan W. Meijer om namens hem te 

innen al het geld dat wijlen zijn broer Gijsbert Steenwijck tegoed had van de 
Ecclesiastische Kamer van deze stad en daarbij te doen wat noodzakelijk is 
en om tegen Pieter le Beeck de procedure voort te zetten. 
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 bijzonderheden Geen 
   
 

 

465 RAK  97 FOLIO:    189 DATUM:     01-04-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Buterdijck, Jan Wdn. van … Vader 
  Lucassen, Peter Voogd  
  Hendriksen, Lucas Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Femma Jansen 

Buterdijck als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ3 c .g. 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. 
   

 

 

466 RAK   97 FOLIO:    189 DATUM:    20-04-1680 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roeper, Jan Willemsen Schuldenaar  
  Coops, ds Johannes Schuldeiser Predikant Zaandijk 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan ds Johannes Coops wegens drie 

jaar huishuur ad ƒ24 c.g. per jaar een bedrag van ƒ72 c.g. waarvoor hij zijn 
traktement van de stad als onderpand stelt totdat alles is voldaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

467 RAK  97 FOLIO:     189v DATUM:     29-04-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meijer, Jan Wdn. van Petertien Vos Vader 
  Dijck, Cornelis van Voogd  
  Bollinck, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Derck Meijer als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g. en een bed met 
toebehoren; het geldbedrag is afkomstig uit de erfenis van wijlen Marten 
Stercke uit Amsterdam, dat hem, comparant is toebedeeld bij 
boedelscheiding. Hij belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten 
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leren en te doen  wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

468 RAK  97 FOLIO:   190 DATUM:    18-05-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Isabella Wed. van Jan Gerritsen Moeder 
  Willemsen, Willem Voogd  
  Lucassen, Albert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gerrigien, Trijntien en 

Willemtien Jans 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 
   

 

 

469 RAK  97 FOLIO:    190 DATUM:     22-07-1680 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Poucke, Jan van  Volmachtgever  
  Pompemaker, Jan Berentsen Gevolmachtigde Oom 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan zijn oom Jan Berentsen 

Pompemaker om zijn zaken hier waar te nemen, in het bijzonder die welke 
betrekking hebben op de verkoop van het huis van Jan Coopsen in de 
Nieuwstraat en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

470 RAK  97 FOLIO:    190v DATUM:     23-07-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Joost Wdn. van … Vader 
  Roeloff, Ruijter Voogd  
  Slachboom, Albert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aeltien en Jan Joosten 
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als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ20 c.g. en de 
lijfstoebehoren 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 Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

471 RAK  97 FOLIO:    190v DATUM:     28-08-1680 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Doesburg, ds Johannes Volmachtgever Predikant R’dam 
  Sabé, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Johan Sabé om al zijn zaken 

waar te nemen binnen de provincie Overijssel en daarbij alles te doen wat 
comparant zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

472 RAK  97 FOLIO:     191 DATUM:     07-09-1680 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Beucker, Jan Willemsen Comparant  
  Wieringen, Jonas van Voogd  
  Heerde, Hendrick van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de nalatenschap van zijn vader te 

hebben ontvangen en hen te bedanken voor het goede beheer en hen te 
vrijwaren van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

473 RAK  97 FOLIO:     191 DATUM:    15-09-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meijer, Jan Wdn. van Maria Cremers Vader 
  Grobbes, Hendrick Voogd  
  Snittert, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Coenraet Meijer als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft hem lezen, 
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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 13-06-1698 bedankt Coenraet zijn voogden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

474 RAK  97 FOLIO:    191v DATUM:     05-10-1680 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Amsterdam, Maechdeliefdestraat 
   
 comparanten Schelboom, Jacob Erfgenaam Echtpaar 
  Henrix, Stientien Erfgename  
  Eeckholt, Roeloff Erfgenaam Echtpaar 
  Hendrix, Albertien Erfgename  
  Zutphen, Timan van Erfgenaam Echtp. - gevolmachtigde 
  Sweerts, Jacomina Erfgename  
  Pool, Berent de Erfgenaam Echtpaar 
  Brinck, Marrigien H. v. den Erfgename  
  Brinck, Peter van den Erfgenaam  
  Michielsen, Henrick Erfgenaam Echtpaar 
  Peters, Aeltien Erfgename  
  Dirx, Swaentien Erfgename Schoonmoeder 
  Gerrits, Wijchman Erfgenaam Echtpaar 
  Carolinis, Geertruid Erfgename  
  Jansen, Rochus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Michiel Henrixen, verklaren een volmacht te 

hebben verstrekt aan Timan van Zutphen en Rochus Jansen om in 
Amsterdam een huis over te dragen afkomstig uit de boedel van Cornelis 
Henrixen en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

475 RAK  97 FOLIO:    192 DATUM:     19-10-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricks, Jacob Wdn. van Hermtien Freriks Vader 
  Gerrits, Jacob Voogd  
  Frericks, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Engeltien, Hendrick en 

Hendrick Jacobs als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ6 c.g. 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 Geen 
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476 RAK  97 FOLIO:    192v DATUM:    26-10-1680 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schout, Jan Arentsen Wdn. van Femmetie Jans Vader 
  Dashorst, Gerrit Hendricksen v. Voogd  
  Drijver, Gerrit Arentsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Marrechien Jans als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. 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 
   

 

 

477 RAK  97 FOLIO:    192v DATUM:     05-11-1680 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Teckelenburgh, Jan van Schuldenaar Echtpaar 
  Sebastiaens, Sophia Schuldenares  
  Voorne, Jurriana Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jurriana Voorne een bedrag van 

ƒ300 c.g. en nog eens ƒ150 c.g. en beloven dit in een jaar terug te betalen 
tegen 6 procent, waarbij de oorspronkelijke obligaties vervallen. Als 
onderpand stellen zij hun persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

478 RAK  97 FOLIO:     193 DATUM:     12-11-1680 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Worp, Jan Thijsen van der Schuldenaar Majoor 
  Hasselt, Matthijs van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Matthijs van Hasselt een bedrag 

van ƒ135 c.g., waarvoor hij jaarlijks in mei ƒ20 c.g. van zijn traktement zal 
betalen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

479 RAK  97 FOLIO:    193v DATUM:    15-11-1680 



168 
 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meijer, Jan Schuldenaar Wdn. Petertien Voss  
  Rhijnvisch, Jan Schuldenaar Echtg. Aeltien Voss 
  Voss, Derikien Schuldenares Wed. Willem v. Dorsten 
  Krouwel, Adam Voogd Mede namens Cl. Ter Heijde 
  Sterck, Jan Schuldeiser Korenkoper A’dam 
  Tierens, Pieter Schuldeiser De erven ..; korenkoper A’dam 
     
 samenvatting Comparanten, erven van Willem Voss en Anna Sterck, verklaren schuldig te 

zijn aan twee korenkopers uit Amsterdam een bedrag van ƒ351-4 c.g. als 
restant van de schuld wegens geleverd graan, dat zij in drie termijnen 
beloven te betalen tegen 4 procent: te weten op 15-11-1681, 1682 en 1683. De 
bestaande akte van cautie blijft van kracht: borgen zijn Willem van Dorsten 
en Jan Meijer. 
NB. in de kantlijn: op 07-02-1685 meldt de gevolmachtigde van schuldeiser te 
zijn voldaan van bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

480 RAK  97 FOLIO:    194 DATUM:    16-11-1680 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Voss, Jan de Comparant Wdn. Gerritjen C. Schrijver 
  Passer, Helmich Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij van het huis afkomstig uit de boedel van zijn 

schoonouders, gekocht door Helmich Passer niet het derde deel ad ƒ400 c.g. 
noch de rente heeft ontvangen. Hij is bereid deze verklaring onder ede te 
doen voor het gerecht. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

481 RAK  97 FOLIO:    194v DATUM:     23-11-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersen, Jacob Wdn. van Trijntien Berens Vader 
  Jansen, Berent Voogd  
  Graef, Hendrick de Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aeltien, Peter en Berent 

Jacobsen als  moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ6 c.g. en belooft 
hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat 
een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 01-08-1687(?) gaat Jacob Petersen met zijn vrouw 
Barbara van den Bergh naar Zwartsluis verhuizen; zij mogen de kindsdelen 
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bij zich houden, maar als hun financiële toestand verbetert, moeten zij hun 
kinderen alsnog uitbetalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

482 RAK  97 FOLIO:    195 DATUM:    24-11-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Brouwerij de Halve Maan met de Ster 
  Kampen 
   
 comparanten Hendricks, Ida Wed. van Jan van Borne Moeder 
  Denecamp, Hermen Voogd  
  Velthuijs, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Stijntien, Jannes, 

Hendrina en Gesina Jans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een 
bedrag van ƒ2000 c.g. samen, gevestigd op de brouwerij, aan Jannes de 
zilveren knopen, aan Stijntien een zilveren beker van haar grootvader, aan 
Hendrina twee zilveren lepels en aan Gesina een zilveren mosterdpot. Zij 
belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. De moeder heeft voorlopig het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

483 RAK  97 FOLIO:     195 DATUM:    08-02-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerbrantsen, Jan Wdn. van Hendrikien Gerrits Vader 
  Soeteman, Jan Gerritsen Voogd  
  Jansen, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Hermen Jansen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft hem lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

484 RAK  97 FOLIO:    195v DATUM:   18-02-1681 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Haersholte, Johanna Elisabeth van Comparante  
  Haersholte, Aleijda Lowijsa van Comparante  
  Bentheim, Ant. van Momber Secretaris 
  Boeckop, Warner toe Voogd  
  Eeckhout, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante, mede namens hun afwezige zuster Maria van Haersholte, 

verklaren in Deventer van burgemeester Frans Cuijper van Holthuijsen 
ontvangen te hebben een bedrag van ƒ400 c.g. gevestigd op het kantoor van 
Salland, waarvoor hun voogden toestemming hadden gegeven. Zij gebruiken 
het geld voor enige noodzakelijke uitgaven; dit geldt ook voor de afwezige 
zuster. De voogden worden gevrijwaard. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

485 RAK  97 FOLIO:    196 DATUM:    18-02-1681 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Haersholte, Johanna Elisabeth van  Comparante  
  Boeckop, Warner toe Voogd  
  Eeckhout, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante bedankt haar voogden wegens het goede beheer van haar 

goederen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

486 RAK  97 FOLIO:     196 DATUM:    04-04-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Jennechien Wed. van Hermen Courtsen Moeder 
  Clokluider, Dirck Berentsen Voogd  
  Galen, Jan Jansen van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Maria, Margrieta, 

Willemtien en Judith Courtsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk 
ƒ25 c.g. en een gouden ring; zij belooft hen lezen, schrijven en naaien te 
laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

487 RAK  97 FOLIO:   196v DATUM:    11-04-1681 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Ens, Jan Bruijnsen van Volmachtgever  
  Hanius, Fr. Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verklaart een volmacht te hebben verstrekt aan Fr. Hanius om 

namens hem, in der minne of gerechtelijk, te vorderen van Jan Ibinck, 
stadsbode, een bedrag van ƒ150 c.g. met rente als resterende 
kooppenningen van zijn huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

488 RAK  97 FOLIO:    196v DATUM:     14-04-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Theunissen, Jan Wdn. van Emetien Hendricks Vader 
  Contant, Jurrien Voogd  
  Bronckhorst, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant, soldaat onder kapitein Ivo, verklaart voor zijn minderjarige zoon 

Antoni Janssen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd twee 
rijksdaalders en belooft hem groot te brengen en te doen wat een goede 
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

489 RAK  97 FOLIO:     197 DATUM:     26-04-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Teunissen, Jan Wdn. van Geertien Jans Vader 
  Simonsen, Jan Voogd  
  Jansen, Engbert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Teunis en Hendrickien 

Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ20 c.g. en een 
oorijzer 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 Geen 
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490 RAK  97 FOLIO:     197v DATUM:   11-05-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cloecke, Jan Wdn. van Catharina Vos Vader 
  Cloecke, Hendrick Voogd  
  Abramsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Maria en Jan Jansen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk een rijksdaalder 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 Geen 
   

 

 

491 RAK  97 FOLIO:    197v DATUM:     23-06-1681 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Winsheim, Johan Ferdinand van Volmachtgever  
  Sabé, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Johan Sabé om namens hem 

hier en elders zijn zaken waar te nemen en daarbij te handelen zoals 
comparant zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

492 RAK  97 FOLIO:    198 DATUM:    30-06-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Floris, Jannegien Wed. van Hendrick Janssen Moeder 
  Frericksen, Evert Voogd  
  Diest, Willem Arentsen v. Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Jannegien 

Hendricks als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 
c.g. en vier leerkuipen en twee kalkkuipen, waarvan de revenuen aan de 
kinderen toekomen, alles te versterven van het ene kind op het andere; zij 
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat 
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 03-10-1690 beloven Evert Frericksen en echtgenote aan 
de pupillen ƒ90 c.g. te betalen met een jaarlijkse rente van ƒ4-10 c.g., omdat 
de andere voogd niet in staat is het deel dat onder zijn berusting was, terug 
te betalen, met goedkeuring van Schepenen en Raden. 

   
 bijzonderheden Geen 
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493 RAK  97 FOLIO:    198v DATUM:     02-08-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ovinck, Jacob Gerritsen Wdn. van Jennechien Jans Vader 
  Hendricksen, Jan Voogd Bierschipper 
  Woltersen, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Gerrit Jacobsen Ovinck als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd het goed van de grootmoeder, nog 
onder berusting van Jan Hendricksen, verder ƒ111-12-8 c.g. afkomstig van 
de verkoop van moeders kleding, diverse zilveren voorwerpen en een 
gouden ring; hij belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren 
en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 26-04-1707 bedankt Gerrit Jacobsen Ovinck de 
voogden met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Details in de akte. 
   

 

 

494 RAK  97 FOLIO:    199 DATUM:    03-08-1681 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Greve, Jan Volmachtgever Voogd 
  Leendertsen, Leendert Volmachtgever Wdn. en voogd 
  Veene, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten, de een voogd over de kinderen van Gerrit Jochums en de 

ander weduwnaar van Geesien Jochums, verklaren een volmacht te 
verstrekken aan Johan Veene om namens hen van Wolter Kanneman, zich 
gedragende als erfgenaam van Jan Meijndersen van der Hoff, in der minne of 
gerechtelijk het legaat te vorderen dat hen volgens het testament van Jan 
Meijndersen toekomt en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

495 RAK  97 FOLIO:    199v DATUM:   24-08-1681 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stro, Jan Gerritsen Volmachtgever  
  Wolfsen, Helmich Gevolmachtigde IUDr 
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 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Helmich Wolfsen om namens 

hem, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen en te doen wat 
comparant zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

496 RAK  97 FOLIO:    199v DATUM:     30-08-1681 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Bruijnsteen, Joost Volmachtgever Haarlem 
  Sabé, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Johan Sabé om namens hem in 

der minne of gerechtelijk zijn zaken waar te nemen, de nog niet betaalde 
kooppenningen te innen van huizen en/of onderpanden of beslag te leggen 
en te procederen naar stadsrecht en alles te doen wat comparant zelf ook 
gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

497 RAK  97 FOLIO:     200 DATUM:    20-09-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Frans, Jennetien Wed. van Evert Vrijdagh Moeder 
  Vrijdagh, Hendrick Voogd  
  Potgieter, Gerrit Fransen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Egbertien en Frans 

Evertsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ200 c.g. en elk 
diverse hemden, neusdoeken en dasjes, alles te versterven van het ene kind 
op het andere en belooft hen lezen, schrijven, naaien 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 16-12-1706 bedanken de pupillen hun voogden met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

498 RAK  97 FOLIO:    200v DATUM:    15-10-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Molter, Jan Wdn. van Marrechien Coops Vader 
  Molter, Jacob Voogd  
  Bouhuijs, Egbert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Hendrik Molter als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en de lijfstoebehoren en belooft hem 
lezen, schrijven, naaien(!) en een handwerk te laten leren en te doen wat een 
goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

499 RAK   97 FOLIO:     200v DATUM:     07-11-1681 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Blanckevoort, Johan Borg  
  Duijckinck, Gerhardt Begunstigde  
  Maiden, Thomas Aanvrager  
     
 samenvatting Op verzoek van Thomas Maiden heeft comparant zich borg gesteld voor 

Gerhardt Duijckinck. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

500 RAK  97 FOLIO:    201 DATUM:    08-11-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dircksen, Jacob Wdn. van Lammechien Jacobs Vader 
  Jacobs, Dirck Voogd  
  Lieffers, Dirck Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Hendrickien Jacobs als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ2 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 
   

 

 

501 RAK  97 FOLIO:     201 DATUM:     28-10-1681 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Coops, ds Johannes Volmachtgever Predikant Zaandijk 
  Coops, Marten Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Marten Coops om namens hem 

zijn zaken hier en in de provincies Overijssel en Gelderland waar te nemen 
en daarbij alles te doen wat comparant, indien aanwezig, ook gedaan zou 
hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

502 RAK  97 FOLIO:    201v DATUM:     01-12-1681 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Greve, Jan Schuldenaar Echtpaar 
  Erkelens, Beeltien van Schuldenares  
  Seijler, Jurrien Schuldeiser Koopman Amsterdam 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jurrien Seijler een bedrag van 

ƒ310 c.g. voor geleverde wol, dat zij beloven te betalen over een jaar vanaf 
nu en waarvoor zij hun persoon en goederen als onderpand stellen. 
NB. in de kantlijn: op 31-07-1683 is het bedrag voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

503 RAK  97 FOLIO:    202 DATUM:    29-12-1681 

   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Jennechien Wed. van Jan Gerritsen Potgieter Moeder 
  Reijnties, Claes Voogd  
  Hulsebos, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Bij haar hertrouwen heeft comparante uit eigen middelen aan haar zoon Jan 

Jansen als vaders erfdeel ƒ3 c.g. betaald en zij 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 
   

 

 

504 RAK  97 FOLIO:     202 DATUM:    23-01-1682 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Het goed Liederholthuijs met annexis 
  Heino 
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 comparanten Boeckop, Johan Theodoor van Volmachtgever  
  Hanius, Franciscus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Franciscus Hanius om zijn 

zaken waar te nemen en speciaal om voor het gerecht van Heino zijn 
aanspraken op het goed Liederholthuijs veilig te stellen, te procederen en 
eventueel in beroep te gaan en alles te doen wat comparant, indien 
aanwezig, ook gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

505 RAK  97 FOLIO:     202v DATUM:    18-01-1682 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rode, Jan Hendricksen Wdn. van … Vader 
  Lieffers, Dirck Voogd  
  Gerrits, Albert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Susanna Jans als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd één daalder (van 30 stuivers) 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 Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

506 RAK  97 FOLIO:    203 DATUM:    04-02-1682 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dircksen, Jan Wdn. van Cunnegien Harms Vader 
  Hendricksen, Lucas Voogd  
  Remmels, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Niessien en Aeltien 

Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ70 c.g. samen, ieder een 
zilveren lepel en een kist en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een 
handwerk te laten leren en alles te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

507 RAK  97 FOLIO:     203v DATUM:     04-02-1682 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Jannegien Wed. van Jan ter Burgh Moeder 
  Kleermaecker, Jan Jansen Voogd  
  Henricksen, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Gerrit Janssen 

ter Burgh als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen 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 
   

 

 

508 RAK  97 FOLIO:     203v DATUM:    20-03-1682 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Jennechien Wed. van Jan Franksen Moeder 
  Jansen, Willem Voogd  
  Jansen, Reijnt Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Dirckien, Willemtien 

en Franke Jansen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk een halve 
rijksdaalder 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 
   

 

 

509 RAK  97 FOLIO:    204 DATUM:    27-03-1682 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hackvoort, Johanna Volmachtgeefster Wed. Roode 
  Bentheim, A. van Momber Secretaris 
  Hanius, Franciscus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Franciscus Hanius om 

namens haar, in der minne of gerechtelijk, al haar zaken waar te nemen en 
verder om van Bernhardt Eckelboom en van de boedel van Menso 
Hogencamp te innen al het geld dat haar toekomt vanwege door hen  
ontvangen spaan of eek en daarbij te doen alles wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
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510 RAK  97 FOLIO:    205 DATUM:    27-04-1682 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eijkenbergh, Jonas Schuldenaar  
  Ridder, Rijck Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Rijck Ridder wegens geleverd bier 

een bedrag van ƒ132 c.g., waarvoor hij zijn persoon en goederen als 
onderpand stelt.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

511 RAK  97 FOLIO:    205 DATUM:    14-07-1682 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gronde, Johannes van Volmachtgever Koopman Amsterdam 
  Gronde, dr Abraham, van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan dr Abraham van Gronde om 

namens hem zijn zaken waar te nemen in de provincies Overijssel en 
Gelderland en daarbij te doen wat noodzakelijk is en wat hij zelf gedaan zou 
hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

512 RAK  97 FOLIO:    205v DATUM:     14-07-1682 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eeuwsum, Jan Georgh van Volmachtgever  
  Sabé, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Johan Sabé om namens hem 

zijn zaken hier waar te nemen en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

513 RAK  97 FOLIO:    206 DATUM:    20-07-1682  

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Jansen, Jacob Wdn. van Lubbechien Herms Vader 
  Mussche, Gerrit Gerritsen Voogd  
  Theunissen, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Hermen 

Jacobsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 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. 
NB. in de kantlijn: op 05-02-1700 hebben de pupillen hun voogden bedankt 
en beloven hen te vrijwaren van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

514 RAK  97 FOLIO:    206 DATUM:     09-08-1682 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Jacobjen Wed. van Berent van Heerde Moeder 
  Uterwijck, Lubbert Gerritsen Voogd  
  Pot, Claes Gerritsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Petertien, Jan en Sara 

van Heerde als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ100 c.g. en 
belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te 
doen wat van een goede moeder wordt verwacht, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

515 RAK  97 FOLIO:   206v DATUM:    09-11-1682 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Bovenpoorte, naast de brouwerij  
   
 comparanten Rhenen, Jan van  Wdn. van Annechien J. vd Weert Vader 
  Rhenen, Hendrick van Voogd  
  Rijcksen, Albertus Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Hermtien Jans van 

Rhenen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van een huis 
Bovenpoorte, waarvan hij de andere helft aan zijn voorkind Berent van 
Rhenen heeft bewezen, verder alle lijfstoebehoren die de voogden voor haar 
zullen verkopen en een goede uitzet; hij belooft haar lezen, schrijven en 
naaien te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 29-04-1693 bedankt Hermtien Jans van Rhenen, met 
haar echtgenoot Herman Brouwer, de voogden voor hun goede beheer met 
belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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516 RAK  97 FOLIO:    206v DATUM:     16-12-1682 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsen, Jan Wdn. van Jennechien Hendricks Vader 
  Jansen, Hermen Voogd  
  Hermsen, Wijcher Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hendrick en Hermen 

Jansen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder één rijksdaalder 
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 
   

 

 

517 RAK  97 FOLIO:    207 DATUM:     28-12-1682 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dircksen, Jan Schuldenaar Echtpaar 
  Lamberts, Marrechien Schuldenares  
  Nessink, Roelof Schuldeiser De weduwe van … 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de weduwe van Roelof Nessink 

een bedrag van ƒ600 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als onderpand gelden hun 
persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

518 RAK  97 FOLIO:     207v DATUM:     09-01-1683 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricksen, Jacob Wdn. van Gesien Dircks Vader 
  Frericksen, Hendrick Voogd  
  Gerritsen, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Dirck Jacobsen als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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519 RAK  97 FOLIO:    207v DATUM:     19-01-1683 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Landgoederen 
  Vollenhove, in de Bente 
   
 comparanten Langen, Jan Arent van Volmachtgever Monster-commissaris Ov. 
  Langen, Maria Elisabeth Volmachtgeefster Echtgenote 
  Setten, NN. Gevolmachtigde Med. Dr. / brgm.Vollenhove 
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan dr Setten om namens hen, 

samen met Johan Alphardt van Langen, de landgoederen te verkopen die de 
van Langens samen bezitten en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

520 RAK  97 FOLIO:    208 DATUM:    05-03-1683 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Bruijnsen, Jan Schuldenaar Echtpaar 
  Suirmans, Jennechien Schuldenares  
  Haen, Jan Berentsen Schuldeiser Echtpaar 
  Suirmans, Maria Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Berentsen Haen en 

echtgenote een bedrag van ƒ305 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand stellen zij hun aandeel in het huis van Rutger Willemsen Suirman. 
NB. in de kantlijn: op 04-0-5-1685 meldt schuldeiseres te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

521 RAK  97 FOLIO:     208v DATUM:    13-03-1683 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Loorbergh, Jan Wdn. van Jennechien Jans Vader 
  Jansen, Adam Voogd  
  Sonnenbergh, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Hendrik Loorbergh als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   



183 
 

522 RAK  97 FOLIO:    208v DATUM:    09-05-1683 
 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Moorman, Jan Schuldenaar  
  Petersen, Herman Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Herman Petersen wegens geleverde 

rogge en wijt een bedrag van ƒ92-08 c.g., waarvan hij de helft belooft te 
betalen heden over een maand en de andere helft de maand erna. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

523 RAK  97 FOLIO:     209 DATUM:    14-05-1683  

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bovenhoff, Jan Kiersen Comparante De echtgenote van .. 
  Hoolboom, dr Rudolphus Schuldeiseres De weduwe van .. 
     
 samenvatting De echtgenote van Jan Kiersen Bovenhoff heeft belooft aan de weduwe van 

Rudolphus Hoolboom met Pasen 1684 een bedrag van ƒ14 c.g. te zullen 
betalen als salaris van Immeken Annema. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

524 RAK  97 FOLIO:    209 DATUM:    04-06-1683 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lasmans, Judith Wed. Hendrick Claesssen v. Heerde Moeder 
  Weteringe, Jan v. de Voogd  
  Heerde, Jacob van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aeltien en Janneke 

Claes van Heerde als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 
ƒ850 c.g. samen, een uitzet op stand en een bed met toebehoren; verder de 
helft van het bedrag dat zij tegoed heeft van de Compagnie van kapitein 
Hacchijns aan het gemene land. Zij belooft hen lezen, schrijven en naaien te 
laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 11-10-1701 bedankt Janneke Hendricks van Heerde 
haar voogden en belooft hen te vrijwaren van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
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525 RAK  97 FOLIO:   209v DATUM:   14-08-1683 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dircks, Janke  Volmachtgeefster  
  Wolfsen, Helmich Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Helmich Wolfsen om namens 

haar de zaak tegen Albert Trompetter waar te nemen en daarbij alles te doen 
wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

526 RAK  97 FOLIO:    210 DATUM:   14-08-1683 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gleinsen, Jacob Comparant  
  Pool, Berent de Voogd  
  Maten, Laurens van der Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart zijn voogden te bedanken voor het goede beheer van 

zijn ouderlijke goederen en belooft hen te vrijwaren van alle aanspraken. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

527 RAK  97 FOLIO:    210 DATUM:    22-08-1683 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brevoort, Jan Gerritsen van Wdn. van Grietien Harms Vader 
  Twenth, Peter Voogd  
  Ems, Hendrick van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Gerrit Janssen als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ150 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 
   

 

 

528 RAK  97 FOLIO:    210v DATUM:     29-09-1683 

 onderwerp Borgstelling 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Kijr Borg Weduwnaar 
  Arents, Hermien Overledene  
     
 samenvatting Comparant stelt zich borg voor alle aanspraken die gemaakt kunnen worden 

over de erfenis van zijn overleden echtgenote, die door Arent Bos genoten 
zal worden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

529 RAK  97 FOLIO:    210v DATUM:     18-10-1683 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Borgh, Jan ter Comparant  
  Borgh, Hugo ter Broer  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn broer Hugo de ouderlijke goederen na 

boedelscheiding te hebben ontvangen en bedankt hem voor het goede 
beheer. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

530 RAK  97 FOLIO:     210v DATUM:    27-10-1683 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Keteltasse, Jan Lucassen Wdn. van Grete Martens Vader 
  Keteltasse, Jacob Lucassen Voogd  
  Martensen, Jannes Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Mette Jans als moeders 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

531 RAK  97 FOLIO:     211 DATUM:    29-10-1683 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cramer, Jan Jansen Volmachtgever  



186 
 

  Bogert, Hermannus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Hermannus Bogert om hem te 

vertegenwoordigen zowel binnen als buiten rechten en alles te doen wat 
noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

532 RAK   97 FOLIO:    211v DATUM:    15-01-1684 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ouderogge, Jacomina Wed. van Joost Jorgen Becker Moeder 
  Pomerde, Egbert de Voogd  
  Ozue, Guiliam Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Maria Elisabeth Becker 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

533 RAK  97 FOLIO:     211v DATUM:     06-02-1684 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsen, Gerrit Comparant  
  G..ch, Cornelis van Voogd  
  Denecamp, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij heden op verzoek van Simon Willemsen en met 

toestemming van de burgemeester, aan de voogden van Jan van Borne en 
aan Engbert Rutgersen, als erfgenamen van zijn overleden vrouw, heeft 
toegezegd een bedrag van ƒ100 c.g. met rente te betalen op de verschijndag. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald en niet ondertekend.  In de kantlijn: vacat. 
   

 

 

534 RAK  97 FOLIO:   212 DATUM:     29-05-1684 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Jurrien Volmachtgever  
  Hanius, Fr. Gevolmachtigde IUDr 
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 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Fr. Hanius om namens hem zijn 

zaken waar te nemen, vooral om van Rutger Hooijman, burger van Kampen 
een bedrag van ƒ319 c.g. te vorderen waar comparant recht op heeft en te 
doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

535 RAK  97 FOLIO:    212v DATUM:     09-06-1684 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Keppel, Aert Borg  
  Bijsterbosch, Jan Martensen Borg  
  Straetman, Bartholomeus Begunstigde  
     
 samenvatting Op verzoek van de weduwe Hoolboom, hebben comparanten zich borg 

gesteld voor Bartholomeus Straetman, echtgenoot van Albertina 
Bornemans, voor het 4

e
 deel van de goederen die deze heeft en waar de 

weduwe Hoolboom beslag op heeft laten leggen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

536 RAK  97 FOLIO:   212v DATUM:    30-07-1684 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Broekhuijs, Jan Volmachtgever Mede namens zijn moeder 
  Sabé, Jan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft, mede namens zijn moeder, een volmacht verstrekt aan Jan 

Sabé om haar zaken waar te nemen met macht van substitutie. 
   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

537 RAK  97 FOLIO:    213 DATUM:     15-10-1684 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kelder, Jan Erfgenaam  
  Kroeger, Paulus Erfg. en voogd Echtg. Geertruijdt Kelder 
  Kelder, Hendrik Jansen Erfgenaam  
  Carton, Jan Voogd Kinderen A. Kelder 
  Bosch, Evert  M. van den Voogd  
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  Coen, mr Simon Jansen Voogd  
  Nieuwenburgh, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Jacob Jansen Kelder, overleden in Oost-

Indiën, hebben de voogden over de kinderen van Jan Dircksen Dorsten 
bedankt voor het goede beheer van de goederen met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

538 RAK  97 FOLIO:    213v DATUM:     26-10-1684 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricksen, Jan Volmachtgever  
  Cojer, Willem Gerritsen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Willem Gerritsen Cojer om 

namens hem zijn zaken waar te nemen in het bijzonder die welke te maken 
hebben met de erfenis van Tine Jansen en daarbij te doen wat noodzakelijk 
is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

539 RAK  97 FOLIO:    213v DATUM:     02-12-1684 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where genaamd de Drie Mollen 
  Kampen, Bovenpoorte, hoek van de Vloeddijk 
   
 comparanten Dircks, Jannegien Wed. van Berent Roessinck Moeder 
  Claessen, Herman Voogd  
  Benninck, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Dirck en Annegien 

Berents als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ600 c.g. te 
versterven van het ene kind op het andere, waarvoor zij haar huis met de 
nieuwe aanbouw als onderpand stelt. Zij belooft hen lezen, schrijven, naaien 
en een handwerk te laten leren en te doen wat van een goede moeder wordt 
verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 11-06-1695 bedankt Annegien haar voogden met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

540 RAK  97 FOLIO:     214 DATUM:    30-01-1685 

 onderwerp Borgstelling 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lansdouwe, Jan van der Borg  
  Geeter, Pieter de Aanvrager  
  Vermeer, Everhardt Begunstigde Van Westerlo 
     
 samenvatting Op verzoek van Pieter de Geeter, heeft comparant zich borg gesteld voor 

Everhardt Vermeer van Westerlo. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

541 RAK  97 FOLIO:    214v DATUM:    09-12-1684 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Verlijn, Jan Wdn. van Grietien Peters Vader 
  Holmes, Evert Voogd  
  Lucassen, Albert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Jansen als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft hem lezen, schrijven en 
een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

542 RAK  97 FOLIO:    214v DATUM:     19-01-1685 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendriks, Janneke Wed. van Jan Luchtenbroek Moeder 
  Mussche, Jacob Voogd  
  Olthuijs, Teunis Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Cornelia, Hendrik en 

Jan Jansen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen één dukaton 
en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

543 RAK  97 FOLIO:   215 DATUM:    09-02-1685 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Eeuwsum, Joan Georgh van Volmachtgever  
  Meijer, Wolterus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant trekt alle gegeven volmachten in en verklaart nu een volmacht te 

verstrekken aan Wolterus Meijer om zijn zaken waar te nemen, in het 
bijzonder om van Willemtien Wighbolts, weduwe van Jan Hendricksen, 
roededrager, verantwoording te eisen van de administratie die haar 
overleden echtgenoot heeft gevoerd van de erfgenamen Ruijtenburgh en met 
haar tot overeenstemming te komen en de zaak af te ronden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

544 RAK  97 FOLIO:    215v DATUM:    24-02-1685 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Smalschip 
   
 comparanten Hoet, Jacob Janssen Schuldenaar  
  Hooghstraten, Hendrick van Schuldeiser De wed. van … 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van secretaris van 

Hooghstraten een bedrag van ƒ150 c.g. met een achterstallige rente van ƒ25 
c.g. tegen 5 procent per jaar. Als onderpand stelt hij zijn smalschip. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

545 RAK  97 FOLIO:    216 DATUM:    03-03-1685 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coninck, Jacobus Volmachtgever  
  Sabé, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Johan Sabé om zijn zaken waar 

te nemen en alles te doen wat noodzakelijk is. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

546 RAK  97 FOLIO:    216 DATUM:     22-04-1685 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Memma, Isack Comparant  
  Kerkenraad Waalse Gemeente Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de Kerkenraad van de Waalse Gemeente in Kampen 

een bedrag van ƒ14 c.g. te hebben ontvangen dat hij nog tegoed had en 
waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

547 RAK  97 FOLIO:    216v DATUM:    08-05-1685 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Joosten, Jacob Comparant  
  Jans, Marrichien Comparante Echtg. Henrick Joosten 
  Lucassen, Peter Voogd Tonslager 
  Petersen, Lubbert Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de voogden over Margareta Antonij, wegens 

haar overlijden, te hebben ontvangen de nalatenschap die op hen over is 
gegaan, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

548 RAK  97 FOLIO:    216v DATUM:    08-05-1685 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Joosten, Jacob Comparant  
  Claessens, Henrick Voogd  
  Petersen, Lubbert Voogd  
     
 samenvatting Comparant, vader van wijlen Jan Jacobsen, verklaart van de voogden over 

zijn zoon alles te hebben ontvangen en hen te bedanken voor het beheer 
ervan met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

549 RAK  97 FOLIO:     216v DATUM:     18-05-1685 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mol, Jan Wdn. van Grietien Lubberts Vader 
  Thiel, Marten van Voogd  
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  Hendriksen, Frerik Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Jansen Mol als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd één dukaton 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 
   

 

 

550 RAK  97 FOLIO:    217 DATUM:   20-07-1685 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Vloeddijk, bij de Morrenbrug 
   
 comparanten Coeverden, ds Johannes van Volmachtgever  
  Storm, Jan Gerritsen  Gevolmachtigde Zwager 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan zijn zwager om namens hem de 

resterende kooppenningen te vorderen van een huis op de Vloeddijk en het 
naar stadsrecht over te dragen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

551 RAK  97 FOLIO:    217 DATUM:    19-08-1685 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, t.o. de Waag, tussen H. Denecamp en vrouw Cools 
   
 comparanten Wende, Johan Dirxen vd Schuldenaar Burgem. - voogd 
  Marle, Reinier van Schuldenaar Voogd 
  Hane, Peter de Schuldenaar Echtg. Jannechien Baers 
  Veene, Jan Jansen van ‘t Schuldenaar Voogd 
  Smitt, Willem  Schuldeiser Voogd 
  Wende, Johannes van de Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten, voor zich zelf of als voogd, verklaren schuldig te zijn aan de 

voogden over de kinderen van Jan van Borculo en Aeltien Smitt, een bedrag 
van ƒ500 c.g. wegens de renovatie van een huis tegen 5 procent per jaar. Als 
speciaal onderpand stellen zij hun huis 

   
 bijzonderheden Zie autorisatie Schepenen en Raden, Apostilles dd 29-06-1685. 
   

 

 

552 RAK  97 FOLIO:    218 DATUM:    27-08-1685 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Nieuwstraat, bij de Buitenkerk, tussen van Dijck en van der Ketten 
   
 comparanten Rhenen, Jan van Schuldenaar  
  Borculo, Jan van  Schuldeiser De erven van … 
     
 samenvatting Wegens bewezen vaderlijke goederen aan de kinderen van wijlen Jan van 

Borculo en Aeltien Smit, verklaart comparant aan hen, Jennechien en 
Hermen Jansen, schuldig te zijn een bedrag van ƒ200 c.g. met ƒ10 rente per 
jaar. Als onderpand geldt de helft van een huis.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

553 RAK  97 FOLIO:    218 DATUM:     29-08-1685 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Burgwal en één in de Groenestraat 
   
 comparanten Rhenen, Jan van Wdn. van Aeltien Smits Vader 
  Dijck, Peter Elbertsen v. Voogd  
  Aenstoot, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan van Rhenen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ550 c.g. en een 
behoorlijke uitzet 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. Als onderpand stelt hij zijn woonhuis. 
NB. in de kantlijn: op 19-04-1707 bedankt Jan van Rhenen zijn voogden en 
vrijwaart hen van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

554 RAK  97 FOLIO:    218v DATUM:    10-09-1685 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coninck, Jan de Schuldenaar  
  Ness, Willem van Schuldeiser Wijnkoper Amsterdam 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem van Ness een bedrag van 

ƒ400 c.g. wegens geleverde wijn, dat hij in termijnen belooft te betalen: ƒ100 
c.g. over zes maanden en daarna ƒ50 c.g. per jaar. Als onderpand gelden zijn 
persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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555 RAK  97 FOLIO:     219 DATUM:     12-09-1685 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Conink, Jan de Schuldenaar  
  Nijlant, dr Hendrik Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan dr Hendrik Nijlant al hetgeen deze 

aan verdiend salaris nog tegoed heeft en dat comparant hem binnen een jaar 
zal terugbetalen; indien hij in gebreke blijft, ziet hij af van het beneficium 
cessionis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

556 RAK  97 FOLIO:    219v DATUM:   15-09-1685 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Smits, Jan Volmachtgever  
  Willemsen, Hermen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Hermen Willemsen om namens hem 

van Thijs Bolter een bedrag van ƒ10 c.g. te vorderen en hem anders 
gerechtelijk te vervolgen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

557 RAK  97 FOLIO:   219v DATUM:    08-10-1685 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersen, Jan Wdn. van Trijntien Jacobs Vader 
  Eepe, Hendrick van Voogd  
  Roebertsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Arent Jansen als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd één goudgulden 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 
   

 

 

558 RAK  97 FOLIO:    220 DATUM:    21-10-1685 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goutsmit, Jan Volmachtgever Koopman  Amsterdam 
  Wolfsen, dr Helmich Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan dr Helmich Wolfsen om zijn 

zaken waar te nemen, in het bijzonder die tegen Jan Bruin uit Kampen, om in 
der minne of gerechtelijk van deze te innen een bedrag van ƒ500 c.g. die 
comparant als borg voor hem als onbetaalde huishuur in Amsterdam heeft 
voorgeschoten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

559 RAK  97 FOLIO:    220 DATUM:    04-10-1685 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed 1. Huis, erf en where 
      Kampen, Vloeddijk,  
  2. Huis, erf en where 
      Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Buijterdijck, Jan Petersen Volmachtgever Echtpaar 
  Lubberts, Aeltien Volmachtgeefster  
  Hagius, Bernardus Gevolmachtigde Procurator 
  Lucassen, Peter Erfgenaam Touwslager – en echtg. 
     
 samenvatting Comparanten hebben, mede namens de andere erven van Gerrit Otten 

Passer, een volmacht verstrekt aan Bernardus Hagius om aan Peter 
Lucassen en Aeltien Jacobs hun deel over te dragen van een kapitaal van 
ƒ200 g.g. gevestigd op een huis, nu in het bezit van Frans Seijlemaecker en 
een kapitaal van ƒ499-16 c.g. als resterende kooppenningen van een huis 
van Gerrit Roelofsen Passer, welke kapitalen door Peter Lucassen en 
echtgenote van de erven waren gekocht. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

560 RAK  97 FOLIO:    220v DATUM:    16-11-1685 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cruijt, Jan Pouwelsen Schuldenaar  
  Abrams, Aeltien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Aeltien Abrams een bedrag van 

ƒ100 c.g. met rente dat hij belooft te betalen met een maand, waarvoor hij 
zijn persoon en goederen als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
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561 RAK  97 FOLIO:     221 DATUM:    30-12-1685 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, naast van Wijnvoorden 
   
 comparanten Cruijt, Jan Pouwelsen Schuldenaar  
  Wijnvoorden, Bernhard van Schuldeiser Voogd 
  Rutgersen, Lambert Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over Neeltien Peters 

een bedrag van ƒ220 c.g. dat hij over een jaar met ƒ11 c.g. in termijnen zal 
aflossen. Als onderpand geldt zijn huis. 
NB. in de kantlijn: op 05-02-1694 meldt de echtgenoot van schuldeiseres, 
Hermen Jansen, van bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

562 RAK  97 FOLIO:    221 DATUM:     06-01-1686 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Nieuwstraat, tussen H. Carsten en de erven Hendrickien Dircks 
   
 comparanten Caertemaecker, Joost Janssen Schuldenaar  
  Willemsen, Hermen Schuldeiser Voogd 
  Hendricksen, Claes Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen van 

wijlen Henrick Stevents, een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 5 procent per jaar. 
Als speciaal onderpand geldt zijn woonhuis, strekkend tot achteraan de 
where van de erven H. Dircks, nog bezwaard t.b.v. vrouw Spans. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

563 RAK  97 FOLIO:     221v DATUM:    06-01-1686 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. Huis, erf en where genaamd de Drie Koningen 
      Kampen, Oudestraat 
  2. Kalkovens 
      Kampen, buiten de Venepoort 
   
 comparanten Veen, Jacob Schuldenaar Echtpaar 
  Suiren, Aeltien van Schuldenares  
  Romond, Diederick van Schuldeiser Burgemeester 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Diederick van Romond een 

bedrag van ƒ1000 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als onderpand stellen zij de 
aan hen gecedeerde aandelen van een schenking van hun (schoon)vader 
Abraham van Suiren dd 20-04-1670, nl de delen van Gerrit Bastiaensen en 
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Barta van Suiren en van Hermannus Asschenbergh en Geesien van Suiren, 
waarvoor de (schoon)vader zijn huis en de kalkovens als onderpand had 
gesteld. 
NB. in de kantlijn: op 03-02-1697 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   
 

 

564 RAK  97 FOLIO:    222v DATUM:    26-01-1686 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Plass, Jan van der Comparant  
  Wolfsen, dr Helmich Voogd  
     
 samenvatting Comparant heeft zijn voogd bedankt voor het beheer van zijn goederen met 

belofte van vrijwaring. Er blijven nog enige zaken openstaan, waarvan 
secretaris Hoff aantekening heeft gehouden en die wachten op de beslissing 
van Schepenen en Raden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

565 RAK   97 FOLIO:     223 DATUM:    01-03-1686 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dircksen, Jan Wdn. van Aeltien Gerrits Vader 
  Hansen, Arent Voogd  
  Eggerink, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Berentien en 

Femmechien Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ16 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. 

    
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

566 RAK  97 FOLIO:     223 DATUM:    07-04-1686 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, tussen de wed. Bentheim en vrouw Cuijck 
   
 comparanten Broeckman, Jan Ariaensen Schuldenaar  
  Smit, Wilhelmus Schuldeiser Voogd 
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  Post, Simon Rutgersen Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over het kind van 

Albert Engbertsen, Hermen Albertsen genaamd, een bedrag van ƒ200 c.g. 
tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt het bedrag dat 
comparant nog tegoed heeft wegens de verkoop van een huis aan Gerrit 
Bollink. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

567 RAK  97 FOLIO:    223v DATUM:     24-04-1686 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. Huis, erf en where, met een huisje erachter 
      Kampen, Achter de nieuwe Muur, bij de Blauwehandpoort 
  2. Huis, erf en where 
      Kampen, Achter de nieuwe Muur, naast de vrouw van Twickel 
   
 comparanten Tangena, Jan Wdn. van Annechien Pijls Vader 
  Coops, Marten Voogd  
  Michielsen, Hendrik Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Hendrik, Hermen 

en Debora Tangena als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag 
van ƒ1200 c.g. samen, te versterven half van het ene kind op het andere, half 
op de vader en dan nog een huis; als onderpand hiervoor stelt hij een ander 
huis, zijn woonhuis, waarvan een deel toebehoort aan de kinderen van 
Berent Hendriksen.  Verder ieder kind twee zilveren lepels, de dochter het 
zilver/goud en een bed met toebehoren en belooft hen lezen, schrijven, 
naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

568 RAK  97 FOLIO:     224 DATUM:    30-04-1686 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Helmbroek, Johannes Gevolmachtigde  
  Helmbroek, Johannes - sr Volmachtgever  
  Hanius, Franciscus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt op zijn beurt een volmacht aan Franciscus Hanius om 

zijn zaken hier te behartigen, binnen of buiten rechten en te doen wat daarbij 
noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
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569 RAK  97 FOLIO:     224v DATUM:    22-07-1686 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vos, Janneke Wed. van Gelmer Raters Moeder 
  Rijnvisch, Jan Voogd  
  Blieker, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Gerrit Gelmersen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ400 c.g. afkomstig 
uit de erfenis van zijn grootmoeder Annechien Stercke en dan nog de 
lijfstoebehoren die worden verkocht; zij belooft hem 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 17-12-1691, na het overlijden van Gerrit Gelmersen,   
bedankt de stiefvader, Roeloff Eeckholt, de voogden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

570 RAK  97 FOLIO:    224v DATUM:     23-07-1686 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Siegen, Johan Louwijs van Volmachtgever Kapitein - voogd 
  Hanius, Fr. Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant, mede namens zijn minderjarige broers/zusters, verstrekt een 

volmacht aan Fr. Hanius om zijn zaken hier in de stad waar te nemen, binnen 
of buiten rechten en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

571 RAK  97 FOLIO:    225 DATUM:    11-08-1686 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsen, Jan Wdn. van … Vader 
  Petersen, Henrick Voogd  
  Backer, Jan Mengers Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aeltien en Herman Jans 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen vier zilveren dukatons en 
de lijfstoebehoren 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 08-02-1693 is de vader de helft van het linnen ter hand 
gesteld wegens het onvermogen tot verpleging van zijn zoon; de andere 
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helft had hij al ontvangen wegens het overlijden van de dochter. 
   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

572 RAK  97 FOLIO:    225v DATUM:     13-08-1686 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Veen, Jan Gerritsen Wdn. van Lutte Krouwels Vader 
  Krouwel, Adam Voogd  
  Janssen, Steven Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Aeltien Jans als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ600 c.g. en ƒ85 c.g. van de 
verkochte kleding, drie gouden ringen, waarvan een met steentjes en een 
zilveren bijhangsel aan de gordel; hij belooft haar een goede uitzet, een bed 
met toebehoren, hij zal haar lezen, schrijven en naaien laten leren en doen 
wat een goede vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

573 RAK  97 FOLIO:     226 DATUM:    17-08-1686 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Plas, Jan van der Comparant  
  Plas, Weijntien van der Comparante  
  Sluijmer, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, kinderen van Arnolt van der Plas en Auke Duijcks, bedanken 

hun voogd voor het beheer van hun ouderlijke goederen en beloven hem te 
vrijwaren van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

574 RAK  97 FOLIO:    226 DATUM:     30-11-1686 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. huis, erf en where 
      Kampen, Vloeddijk   
  2. huis, erf en where 
      Kampen, Rosemarijnsteeg 
   
 comparanten Heerde, Jacob van Schuldenaar Echtpaar 
  Schelbooms, Stijntien Schuldenares  
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  Mensen, Menso Schuldeiser De voogden over … 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over het voorkind 

van schuldenares bij Menso Gerrits, een bedrag van ƒ500 c.g. tegen 5 
procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun twee huizen, 
waarvan het eerste hun woonhuis is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

575 RAK  97 FOLIO:    226v DATUM:    24-02-1687 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, naast burgemeester Herweijer 
   
 comparanten Broeckman, Jan Ariaensen Schuldenaar Echtpaar 
  Molen, Henrina van der Schuldenares  
  Smit, mr Willem Schuldeiser Voogd 
  Wende, Johannes van  Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over Hermen en 

Jannichien van Borculo, kinderen van Jan van Borculo, een bedrag van ƒ700 
c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun 
woonhuis. 
NB. in de kantlijn: op 24-10-1703 meldt Jannichje van Borculo, met 
echtgenoot Jan Pannebacker, van bovenstaande te zijn voldaan, mede als 
erfgename van haar broer. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

576 RAK  97 FOLIO:     227 DATUM:    16-04-1687  

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Winterswijck, Jan Gerritsen Comparant  
  Hane, Jan Harmsen de Voogd  
  Velthoen, Jan Gerritsen Voogd De weduwe van … 
     
 samenvatting Comparant heeft zijn voogden bedankt voor het goede beheer van zijn 

goederen met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

577 RAK  97 FOLIO:     227 DATUM:    30-04-1687  

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Achter de nieuwe Muur, aan de stadsmuur 
   
 comparanten Utrecht, Jan van Schuldenaar  
  Utrecht, Claesien van Schuldenares  
  Utrecht, Steven van Schuldenaar  
  Utrecht, ds Henrickus van Schuldeiser De erven van … 
     
 samenvatting Comparanten, broers en zusters, verklaren schuldig te zijn aan de erven van 

ds Henrickus van Utrecht een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. 
Als speciaal onderpand stellen zij hun woonhuis. 
NB. in de kantlijn: op 23-04-1710 meldt Jan Moerkerk, echtgenoot van E. van 
Utrecht, van bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

578 RAK  97 FOLIO:     227v DATUM:   01-06-1687 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roerhoff, Jan Volmachtgever  
  Hanius, dr F. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan dr F. Hanius om zijn zaken, 

binnen of buiten rechten, waar te nemen en te doen wat noodzakelijk is. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

579 RAK  97 FOLIO:    228 DATUM:     23-06-1687 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Vloeddijk 
   
 comparanten Heerde, Jacob van Schuldenaar Echtpaar 
  Eckelboom, Stijntien Schuldenares  
  Heerde, Hendrik Clasen van Schuldeiser De erven van … 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de erven van Hendrik Clasen van 

Heerde en Judith Lasmans een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. 
Als speciaal onderpand stellen zij hun woonhuis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

580 RAK  97 FOLIO:    228v DATUM:     11-08-1687 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Raedemaecker, Jan Janssen Wdn. Evertien Claes Vader 
  Cnollenbergh, Jan Claesen vd Voogd  
  Bergh, Jacobus van den Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Claes, Gerrighien en 

Johannes Janssen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een 
bedrag van ƒ800 c.g., n.l. aan de twee oudsten 100 rijksdaalders en aan de 
jongste ƒ300 c.g., te versterven van het ene kind op het andere, verder de 
lijfstoebehoren en aan de dochter nog een bed met toebehoren; hij 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. 
NB. in de kantlijn: op 22-12-1707 bedanken Claes en Gerrighien hun voogden 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

581 RAK  97 FOLIO:    229v DATUM:    10-08-1687 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eeuwsum, Johan Georgh van Borg  
  Hendricksen, Jan Gedaagde Roededrager – de wed. 
     
 samenvatting Comparant heeft een borg van ƒ2000 c.g. gesteld, in bewaring op het kantoor 

van Vollenhove, in zijn zaak tegen de weduwe van Jan Hendricksen, die nog 
hangende is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

582 RAK  97 FOLIO:    229v DATUM:    23-08-1687 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Nieuwstraat, tussen de wed. Winterswijck en Jan Velthoen 
   
 comparanten Bijsterbosch, Jan Martensen Schuldenaar Echtpaar 
  Frericks, Jacomina Schuldenares  
  Bijsterbosch, Jan Gerritsen Schuldeiser De kinderen van … 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de kinderen van Jan Gerritsen 

Bijsterbosch en Annechien van Erckelens, een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 
procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun huis, strekkend tot aan 
de where van de weduwe Jan Evertsen. 
NB. in de kantlijn: op 12-10-1691 melden de kinderen Bijsterbosch van 
bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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583 RAK  97 FOLIO:     230 DATUM:    05-09-1687 
 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Maine, Jacob de Borg  
  Dijckhuijsen, Otto van Borg  
  Patronis, Catharina Begunstigde Weduwe de Maine 
     
 samenvatting Comparanten stellen zich borg voor hun moeder voor alle eventuele 

aanspraken die kunnen worden gemaakt op het geld van de nalatenschap, 
berustend bij de Bank van Lening, voor een bedrag van ƒ1500 c.g., een jaar 
rente en een jaar huishuur. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

584 RAK  97 FOLIO:   230v DATUM:    10-09-1687 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. Huis, erf en where met achterhuis genaamd de Karton 
      Kampen, Nieuwstraat, naast de organist Cempher 
  2. Huis, erf en where 
      Kampen, Vloeddijk,naast de weduwe van griffier Tollings 
   
 comparanten Joosten, Jan Schuldenaar Echtpaar 
  Kuicherus, Heiltien Schuldenares  
  Jans, Jannechien Schuldeiseres Wed. Daniel Kuicherus 
     
 samenvatting Comparanten hebben geleend van Jannichien Jans een bedrag van ƒ213 c.g. 

tegen ƒ11-10 c.g,  waarvoor zij diverse onderpanden stellen, waaronder twee 
obligaties ten laste van Jan Ridder en Jan Wenneker. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

585 RAK  97 FOLIO:    231 DATUM:    09-11-1677 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stege, Lubbert ter Schuldenaar  
  Stercke, Jan Schuldeiser Korenkoper A’dam 
  Tirens, Peter Schuldeiser Idem 
     
 samenvatting Comparant was schuldig voor geleverde tarwe een bedrag van ƒ656-12 c.g. 

aan twee korenkopers uit Amsterdam, waarvan inmiddels ƒ150 is betaald; hij  
belooft het resterende te betalen op 01-05-1678 in jaarlijkse termijnen van 
ƒ50.  

   
 bijzonderheden Geen 
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586 RAK  97 FOLIO:    231v DATUM:     22-01-1678 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cobs, Lijsebeth Comparante  
  Cobs, Abram Comparant  
  Cobs, Geertien Comparante Echtg. Jan Vliege 
  Oedekercken, Jan Pietersen Voogd  
  Bethzenen, Coendert Coend. Voogd  
  Meer, Hendrick Hansen ter Voogd  
  Cops, Hendrick Wolters Voogd Overleden 
     
 samenvatting Comparanten, kinderen van Claes Woltersen Cobs en Grietien Hans ter 

Meer, verklaren hun voogden te bedanken voor het beheer van de ouderlijke 
goederen die zij hebben ontvangen, met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

587 RAK  97 FOLIO:    231v DATUM:     11-02-1678 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubberts, Lutgert Comparante Echtpaar 
  Cappert, Hendrick Arentsen Echtgenoot  
  Thomassen, Lubbert Borg Vader comparante 
     
 samenvatting Comparante verklaart dat haar vader zich borg heeft gesteld voor haar en 

haar overleden man Hendrick Jacobsen Twicht voor een bedrag van ƒ1700 
met rente, waarvoor zij haar schoonvaders erfportie als garantie stelt, die 
door haar schoonmoeder Aeltien Hendricks wordt beheerd en bovendien 
haar eigen ouderlijke erfportie die zij nog te verwachten heeft. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

588 RAK  97 FOLIO:    232 DATUM:     06-03-1678 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Sittert, Lubbert Thomassen van Schuldenaar Echtpaar 
  Berens, Annegien Schuldenares  
  Arentsen, Hendrick Schuldenaar Echtpaar 
  Lubberts, Lutgertjen Schuldenares  
  Jacobsen, Dirck Schuldenaar Echtpaar 
  Lubberts, Geurtjen Schuldenares  
  Willems, Willemtjen Schuldenares  
  Bentheim, Antoni van Momber Secretaris 
  Hooghstraten, Helena van  Schuldeiseres  
  Hooghstraten, Machtelt van Schuldeiseres  



206 
 

     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de dames van Hooghstraten een 

bedrag van ƒ750 c.g. zoals op 10-04-1675 is vastgesteld, waarvoor zij met 
persoon en goederen garant staan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

589 RAK  97 FOLIO:     232v DATUM:    02-04-1678 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Maten, Louwe van der Volmachtgever Voogd 
  Poele, Berent de Gevolmachtigde Voogd 
     
 samenvatting Comparant, voogd over Jacobus Galeinsen, heeft aan zijn mede-voogd een 

volmacht verstrekt om alle zaken van en over de pupil waar te nemen, in het 
bijzonder in Leeuwarden en Friesland en daarbij alles te doen wat 
noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

590 RAK  97 FOLIO:   233 DATUM:    09-08-1678 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where genaamd het Roohart (het Rode Hart) 
  Kampen, Bovenpoorte 
   
 comparanten Twenth, Lucas Wdn. van Henrickien Henricks Vader 
  Twenth, Bartholt Voogd  
  Backer, Dries Henricksen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Lambert Twenth als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ150 c.g. waarvoor 
hij een deel van zijn huis als onderpand stelt; hij belooft hem lezen, schrijven 
en een handwerk te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

591 RAK  97 FOLIO:     233 DATUM:     10-04-1679 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Galen, Lambert van Wdn. van Geertien Rijcks Vader 
  Sande, Heijman Hendricks vd Voogd  
  Velthuijs, Jan Voogd  
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 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jennechien, Dirck, Jan 

en Jacob Lambertsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder 
honderd daalders en de lijfstoebehoren 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.  
NB. in de kantlijn: op 11-05-1693 heeft Dirck van Galen zijn voogden bedankt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

592 RAK  97 FOLIO:   233v DATUM:    28-01-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoesinckvelt, Lisabeth Wed. Jan Meijersen Moeder – van Varseveld 
  Subbink, Berent Voogd  
  Hendricksen, Jacobus Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Janna Jans als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd één dukaton 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 
   

 

 

593 RAK  97 FOLIO:    233v DATUM:    26-03-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Fockinck, Lambert Petersen Wdn. Trientien Hendricks Vader 
  Hendricksen, Hendrick Voogd  
  Jansen, Melcher Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Japien en Trientien 

Lamberts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk een pond groot en 
belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed 
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

594 RAK  97 FOLIO:    234 DATUM:     03-06-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Hartogh, Lambert Matthijsen Wdn. van … Vader 
  Grunde, dr Abraham van de Voogd  
  Nijenburgh, Hendrick Hendricksen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Mattheus, Pieter en Jan 

Hartogh als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen 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. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

595 RAK  97 FOLIO:     234 DATUM:     02-09-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Boom, Lisabeth Isachsen Wed. Berent Hendricksen Moeder 
  Weemhof, Berend Hendriksen Voogd  
  Luijter, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hendrick, Jan en 

Isach Berentsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ6 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 
   

 

 

596 RAK  97 FOLIO:     234v DATUM:     25-11-1680 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Renicij, Lucas Volmachtgever  
  Adolph, François Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan François Adolph om al zijn 

zaken hier binnen en buiten de stad waar te nemen, in het bijzonder om 
beslag te leggen op de persoon en goederen van Jacob van Kikol en daarbij 
alles te doen wat comparant, indien aanwezig, zelf ook gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

597 RAK  97 FOLIO:    235 DATUM:     11-01-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Jans, Leentien Wed. Jan Lubbertsen Holtmaet Moeder 
  Janssen, Henrick Voogd  
  Henricksen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gerrit en Jan Janssen 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd één rijksdaalder en belooft hen op 
te voeden en te doen wat van een goede moeder wordt verwacht, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

598 RAK   97 FOLIO:    235 DATUM:    10-01-1681 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Lubbers, Lutgert Schuldenares  
  Cappert, Hendrick Echtgenoot  
  Lubbers, Thomas Voogd  
  Vriese, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparante en de voogden over de kinderen van Hendrick Jacobsen 

Twighien, verklaren schuldig te zijn aan hun pupillen een bedrag van ƒ500 
inzake een verplichting aan mr Altherus Tollinck en echtgenote waarvoor het 
kinderbewijs van de pupillen, nog berustende bij Aeltien Vriese, als 
onderpand dient. 

   
 bijzonderheden Toestemming van Schepenen en Raden dd 11-09-1680. 
   

 

 

599 RAK  97 FOLIO:    235v DATUM:    28-04-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egberts, Lubbechien Wed. van Gijsbert Jansen Moeder 
  Epe, Jan Hendricksen van Voogd  
  Twent, Lucas Voogd  
  Dattelen, Hendrick Jansen v. Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lisabeth, Jennechien, 

Johannes en Egbert Gijsbertsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 
samen een bedrag van ƒ125 c.g. en belooft hen lezen, schrijven, naaien en 
een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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600 RAK  97 FOLIO:    235v DATUM:    09-09-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bleecker, Lubbert Janssen Wdn. van Adriana van Galen Vader 
  Galen, Jan Arentsen van Voogd  
  Hoet, Jacob Janssen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Margareta en Neeltien 

Lubberts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ30 c.g. en de 
lijfstoebehoren ; hij belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te 
doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

601 RAK  97 FOLIO:    236 DATUM:     15-02-1682 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Galen, Lambert van Schuldenaar Echtpaar 
  Gerrits, Webbechien Schuldenares  
  Rijcks, Aeltien Schuldeiseres Wed. Jan Benier 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Aeltien Rijcks een bedrag van 

ƒ300 c.g. tegen 5 procent. Als speciaal onderpand geldt hun aandeel in de 
erfenis van Stijntien Rijcks, overleden moeder van schuldenaars eerste 
vrouw. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

602 RAK  97 FOLIO:    236v DATUM:     16-02-1682 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Greve, Lambertus Gevolmachtigde IUDr 
  Grevinck, kapitein Volmachtgever De curatoren …. 
  Wolfsen, H. Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant, gevolmachtigd door de curatoren over de boedel van kapitein 

Grevinck, verklaart op zijn beurt een volmacht verstrekt aan H. Wolfsen om 
alle zaken betreffende de boedel waar te nemen en daarbij te doen alles wat 
noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
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603 RAK  97 FOLIO:    237 DATUM:     22-06-1682 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bos, Lisabeth ten Wed. Egbert Jacobsen Rentinck Moeder 
  Ems, Andries van Voogd  
  Bosch, Anthonij ten Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Machtelt, Jacobjen, 

Gerrit en Egbert Jacobs als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een 
bedrag van ƒ1000 c.g.  en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

604 RAK  97 FOLIO:    237 DATUM:    24-07-1682 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Lambert Volmachtgever  
  Francken, Jacob Volmachtgever Echtpaar 
  Gerrits, Marrigien Volmachtgeefster Wed. Andries Gerrits 
  Sabé, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Jan Lambertsen en Cornelissen Jans, 

verklaren een volmacht te hebben verstrekt aan Johan Sabé om hun zaken 
waar te nemen en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

605 RAK  97 FOLIO:    237v DATUM:    25-07-1682 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Timmermans, Lubbrightina Volmachtgeefster Wed. E. Schutstall 
  Wolfsen, H. Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante verklaart een volmacht te hebben verstrekt aan H. Wolfsen om 

haar zaken waar te nemen, hier of elders en daarbij alles te doen wat 
noodzakelijk is.  

   
 bijzonderheden Geen 
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606 RAK  97 FOLIO:    238 DATUM:    16-04-1683 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubbertsen, Lubbert  Wdn. van Machtelt Wijchers Vader 
  Brommert, Hermen Jansen Voogd  
  Jager, Hermen Jacobsen de Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Marrechien Lubberts als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 en belooft haar lezen, schrijven 
en naaien te laten leren en te doen wat een goede vader betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

607 RAK  97 FOLIO:    238v DATUM:     24-07-1683 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meer, ds Lucas van der Volmachtgever Predikant 
  Wolfsen, Helmich Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant, mede namens zijn vrouw Margrieta van Ingen en zijn neef 

Wijchardus ten Swege, verklaart een volmacht te hebben verstrekt aan 
Helmich Wolfsen om in der minne of gerechtelijk te vorderen van 
burgemeester François van Ingen rekenschap over de administratie die deze 
gevoerd heeft als voogd over comparantes vrouw en neef. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

608 RAK  97 FOLIO:    238v DATUM:     28-07-1683 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Lisabeth Wed. van Jan Hansen Moeder 
  Hendricksen, Hendrick Voogd  
  Gerritsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Trijntien 

Jansen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ3 en belooft hen 
lezen, schrijven, naaien 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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609 RAK  97 FOLIO:     239 DATUM:     29-11-1683 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Maets, Locke Wed. van Jan Jansen Moeder 
  Hofstede, Berent Voogd  
  Laer, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Jansen als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd één rijksdaalder 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 
   

 

 

610 RAK  97 FOLIO:    239 DATUM:     01-02-1684 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Boldewijns, Lambert Volmachtgever  
  Hanius, Franciscus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Lambert Boldewijns om zijn 

zaken waar te nemen, in het bijzonder die tegen Willem Peters 
Schoenmaecker en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

611 RAK  97 FOLIO:    239v DATUM:     08-04-1684 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Lowijs Wdn. van Geertruijdt Jans Vader 
  Pool, Lauwerens de Voogd  
  Lingen, Frans Janssen v. Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Cornelis en Willem 

Lowijs als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g. 
samen, dat hij op korte termijn aan de voogden zal overhandigen, te 
versterven van het ene kind op het andere en waarvan hij voorlopig de 
revenuen geniet; hij 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: op 11-11-1687 heeft Lauwerens de Pool het geld 
ontvangen en keert een rente van 4% uit onder verband van zijn persoon. 

   
 bijzonderheden Geen 
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612 RAK  97 FOLIO:     240 DATUM:     08-11-1684 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kroghten, Lijsabeth van Wed. van Peter Bastou Moeder 
  Greve, Herman  Voogd  
  Cramer, Herman  Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Anna Catharina en 

Jannegien Bastou als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder één 
daalder 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 
   
 

 

613 RAK  97 FOLIO:    240 DATUM:     09-07-1685 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Lijsabeth Wed. van Johannes Urbanus Moeder 
  Pass, Peter Janssen Voogd  
  Haemmaecken, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Berent, Pieter en 

Janna Janssen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen drie 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 
   

 

 

614 RAK  97 FOLIO:   240v DATUM:    27-11-1685 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Lisabeth Wed. Pieter van den Woudenbergh Moeder 
  Jansen, Jan Voogd  
  Jansen, Lambert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Dirck Pietersen 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. 
NB. in de kantlijn: op 15-02-1700 is aan Dirck Pietersen i.p.v. een pond groot 
een linnenweefgetouw uitgereikt. 

   
 bijzonderheden Geen 
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615 RAK  97 FOLIO:     240v DATUM:    01-01-1686 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. Twee huizen naast elkaar 
      Kampen, Oudestraat, hoek mr Roelofssteeg 
  2. Drie huizen 
      Kampen, Heilensteeg 
  3. Huis, erf en where 
      Kampen, Burgwal, hoek Morrensteeg 
  4. Huizen in de Korte Boven Hofstraat en onder de nieuwe Toren 
  5. Een erf in Kamperveen met een kamp land, een elshaag in Oosterholt 
  6. Huis op de Koornmarkt, enz. enz. 
   
 comparanten Herwajer, Lisabeth Wed. van Jacob van de Weert Moeder 
  Herwajer, Aper Voogd Burgemeester 
  Herwajer, Aper Voogd Med.dr 
  Backer, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gesina en Aper als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd van ieder perceel de helft: van 
meerdere huizen, vaste goederen en obligaties en schuldbekentenissen. Zij 
belooft hen lezen, schrijven, naaien te laten leren en alles wat verder nodig 
is; zij geniet voorlopig de revenuen. 

   
 bijzonderheden Alle details staan in de akte. 
   

 

 

616 RAK  97 FOLIO:    241v DATUM:     15-02-1686 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sweertsen, Louwe Comparant  
  Janssen, Hendrick Voogd Overleden 
  Aertsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant, zoon van Sweer Aertsen en Trijne Louws, verklaart zijn voogd 

Jan Aertsen te ontslaan van de voogdij en hem te vrijwaren voor een bedrag 
van ƒ350 c.g. De overleden voogd Hendrick Janssen heeft dit bedrag van 
ƒ350 c.g. beheerd; op zijn weduwe Bettien Teunis, weer getrouwd met 
Jurrien Dircks, is door voogd Jan Aertsen hiervoor beslag gelegd, dat door 
de magistraat is opgeheven zonder dat het geldbedrag is geretourneerd.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

617 RAK  97 FOLIO:    242 DATUM:     21-10-1686 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where met hof 
  Brunnepe, nader adres niet vermeld 
   
 comparanten Gerrits, Lutgertien Wed. van Joost Hendricks Moeder 
  Driessen, Reijnder Voogd  
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  Gerritsen, Helmich Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Annechien Joosten als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g., waarvoor 
zij haar huis als onderpand stelt, de lijfstoebehoren die t.b.v. het kind 
verkocht zullen worden en waarvan de moeder voorlopig het vruchtgebruik 
heeft; verder een tegoed groot 50 daalders, uitstaande in Winterswijk. Zij 
belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een 
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

618 RAK  97 FOLIO:    243  DATUM:     10-10-1687 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, tussen G. Beck en de Cocken op de Zuijderweert 
   
 comparanten Timmerman, Lucas Jacobsen Schuldenaar Echtpaar 
  Jans, Anne Schuldenares  
  Engberts, Margareta Schuldeiseres Wed. H. Vriese 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de weduwe van burgemeester 

Heijmen Vriese een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar, bestemd 
voor de verbetering van hun huis. Als speciaal onderpand stellen zij hun te 
verbouwen woonhuis, strekkende tot achter aan de where van Claes van 
Vollenhoo en Jacob Hassinck, nog bezwaard t.b.v. schuldeiseres. 
NB. in de kantlijn: op 15-08-1704 melden Assuerus Striecker en Margreta 
Luloffs van bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

619 RAK  97 FOLIO:    243v DATUM:    18-07-1687 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lotteren, Lisabeth van Comparante  
     
 samenvatting Comparante, dochter van Steven van Lotteren en Lisabeth Reijners, heeft 

haar voogden bedankt voor het beheer van haar goederen en vrijwaart hen 
van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

620 RAK  97 FOLIO:     243v DATUM:     18-07-1687 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
    comparanten Lotteren, Lisabeth van Volmachtgeefster  
  Ligger, Claes Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Claes Ligger om namens haar 

de zaken waar te nemen die zij hier en elders heeft en daarbij te doen wat 
noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

621 RAK  97 FOLIO:     244 DATUM:    27-07-1687 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hane, Laurens de Wdn. van Immechien Gerrits Vader 
  Haen, Jan de Voogd  
  Hane, Arent de Voogd  
  Abelsen, Jan  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Rutger de Hane als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1000 c.g. en 
belooft alles te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. Het erfdeel is afkomstig uit een boedelscheiding, goedgekeurd 
door Schepenen en Raden dd 11-06-1687.  
NB. in de kantlijn: op 26-04-1693 bedankt Rutger zijn voogden en zijn vader 
en vrijwaart hen van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

622 RAK  97 FOLIO:     244 DATUM:    12-09-1687 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Twee huizen met hof erachter 
  Kampen, Groenestraat, tussen brgm. van Marle en Willem Muntergeselle 
   
 comparanten Galen, Lambert van Schuldenaar Echtpaar 
  Gerrits, Webbechien Schuldenares  
  Glauwe, Elisabeth Schuldenares  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Elisabeth Glauwe een bedrag 

van ƒ500 c.g. 5 procent per jaar, vanwege pacht en aankoop onroerend goed. 
Als speciaal onderpand gelden twee huizen, strekkende van de straat tot 
achteraan het nieuwe werk.  

   
 bijzonderheden Geen 
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623 RAK  97 FOLIO:    244v DATUM:    23-09-1687 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijssen, Lucas van Comparant  
  Daems, Margrieta Echtgenote Dochter B. Daems 
  Keppel, Aert Voogd  
  Daems, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant bedankt zijn voogden voor het goede beheer van zijn goederen 

met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

624 RAK  97 FOLIO:     245 DATUM:     28-01-1688 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsen, Lambert Wdn. van Dirkie Jans Vader 
  Clasen, Jan Voogd  
  Willemsen, Hobert Voogd  
  Evertsen, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Lambertsen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ125 c.g., de 
lijfstoebehoren en ƒ100 c.g. als erfenis van zijn tante; hij belooft hem lezen, 
schrijven, naaien(!) en alles wat nodig is te laten leren, te doen wat een goed 
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij geniet voorlopig het 
vruchtgebruik.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

625 RAK  97 FOLIO:    245 DATUM:   27-02-1688 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where genaamd Sint Nicolaes Bosch 
  Haatland,  
   
 comparanten Bartelsen, Lubbert Schuldenaar  
  Ovink, Jacob Gerritsen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Gerritsen Ovink een bedrag 

van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn huis 
en vee. 

   
 bijzonderheden Geen 
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626 RAK  97 FOLIO:   245v DATUM:    12-03-1688 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Lambert Wdn. van Geessien Everts Vader 
  Gerritsen, Jan Voogd  
  Gijsbertsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Evert Lamberts 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ2 c.g. en belooft hen 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat van een goed 
vader wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

627 RAK  97 FOLIO:    246 DATUM:    05-09-1677 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Knorrinck, Maria van Schuldenares Echtg. Voller 
  Bentheim, A. van  Momber Secretaris 
  Meijer, Dirrick Borg  
     
 samenvatting Comparante, echtgenote van overste luitenant Voller, heeft schulden en is 

door de crediteuren aangehouden. Dirrick Meijer stelt zich borg voor hen en 
belooft hen binnen 12 weken te zullen betalen. De schulden betreffen: de 
huishuur, Wolthuijs, Geertien Ibincks, Gerrit Janssen Hoffstede, de weduwe 
Nissinck, Willem Bitter, van Rossum, de wever die het doek heeft en 
Johannes Noortbergh. Als onderpand heeft schuldenares meubilair 
overgedragen aan de borg, waarvan een inventaris is gemaakt; zij belooft 
hem binnen 12 weken te betalen, zo niet dan worden de meubels verkocht. 
Dirrick Meijer heeft reeds ƒ50 c.g. aan Johannes Noortbergh betaald, 
waarvoor hij de twee spiegels in eigendom mag nemen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

628 RAK  97 FOLIO:    246v DATUM:     28-09-1677 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Nieuwstraat,  
   
 comparanten Morgue, Marie Volmachtgeefster Wed. Leonardt du Pré 
  Nuis, H. Momber Secretaris 
  Weteringe, Jan van de Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Jan van de Weteringe om 

namens haar ten behoeve van Maria du Pré te verkopen haar aandeel in een 
huis en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is, zoals comparante zelf ook 
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gedaan zou hebben, indien aanwezig. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

629 RAK  97 FOLIO:     247 DATUM:    09-10-1677 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Pack, Marcus Pitersen Volmachtgever Echtg. Jacobjen Jans 
  Jans, Mariken Volmachtgeefster  
  Milius, Tilmannus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, geautoriseerd tot het administreren van de goederen van 

Marchien Timents, hebben een volmacht verstrekt aan Tilmannus Milius om 
namens hen het huis van Marchien Timents te verkopen of eventueel op te 
knappen, landerijen te verhuren en verder alles te doen wat noodzakelijk is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

630 RAK  97 FOLIO:     247v DATUM:    14-01-1678 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Machtelt Wed. van Jan Lucassen Moeder 
  Claessen, Gerrit Voogd  
  Caij, Lambert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lucas en Claesien 

Jans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen één dukaton 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 
   

 

 

631 RAK   97 FOLIO:    247v DATUM:    25-06-1678 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Biesen, Marten van Comparant  
  Biesen, Annechien van Comparante  
     
 samenvatting Comparanten, kinderen van Arent Martensen van Biesen en Reijntien Vriese, 

verklaren de ouderlijke boedel niet te aanvaarden en alles af te staan aan de 
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schuldeisers. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

632 RAK  97 FOLIO:    248 DATUM:    08-02-1679 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Andries, Marrighien Schuldenares Wed. Dirck J. v.d. Wende 
  Nuis, H. Momber Secretaris 
  Wende, ds Johannes v. der Schuldeiser Echtpaar 
  Hoofts, Rudolpha Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan haar zoon ds Johannes van der 

Wende en schoondochter een bedrag van ƒ2380 c.g. waarvoor zij haar 
persoon en goederen, roerend of onroerend, als onderpand stelt.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

633 RAK  97 FOLIO:    248v DATUM:    08-02-1679 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Andries, Marrechien Schuldenares Wed. Dirck J. vd Wende 
  Nuis, H. Momber Secretaris 
  Heijde, Clamer ter Schuldeiser Echtpaar 
  Wolters, Arentien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Clamer ter Heijde en echtgenote 

een bedrag van ƒ1200 c.g. waarvoor zij haar persoon en goederen als 
onderpand stelt.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

634 RAK  97 FOLIO:     248v DATUM:     08-02-1679 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Andries, Marrigien Schuldenares Wed. Dirck J. vd Wende 
  Nuis, H. Momber Secretaris 
  Wende, Jan van de Schuldeiser Burgemeester 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan burgemeester Jan van de Wende 

een bedrag van ƒ460-14 c.g. waarvoor zij haar persoon en goederen als 



222 
 

onderpand stelt. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

635 RAK  97 FOLIO:   249 DATUM:    12-06-1679 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Maes, Marrigien Wed. van Henrick Eller Moeder 
  Smitt, Matthijs Voogd  
  Toll, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Trientien, Johannes 

en Maria Hendricks als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12 c.g. 
samen en belooft hen lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een 
goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

636 RAK  97 FOLIO:    249 DATUM:     01-09-1679 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Camen, Marten van Volmachtgever  
  Croons, Hester Echtgenote Wed. Gerrit J. Visscher 
  Sabé, Jan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Jan Sabé om namens hem 

zaken waar te nemen, in het bijzonder die tegen Zacharias Wegenaer voor 
het verwalter gerecht en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 
NB. in de kantlijn: op 16-09-1684 is deze volmacht uitgebreid. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

637 RAK  97 FOLIO:    249v DATUM:     05-09-1679 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Villerius, Maria Comparante  
  Wit, Nicolaas de Echtgenoot  
  Herwajer, Aper Voogd  
  Baeck, Herman de Voogd  
     
 samenvatting Comparante bedankt haar voogden voor het goede beheer van haar 
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ouderlijke goederen met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

638 RAK  97 FOLIO:    249v DATUM:    16-10-1679 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claes, Machtelt Wed. van Balter Volqmaer Moeder 
  Caertemaecker, Hendrick Voogd  
  Toll, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Johanna Catharina en 

Magdalena Geertruijdt 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. 
NB. in de kantlijn: op 25-04-1695 bedanken de pupillen hun voogden met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

639 RAK  97 FOLIO:    250 DATUM:    26-10-1679 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Andries, Marchien Comparante Wed. Dirck Jansen vd Wende 
     
 samenvatting Comparante, ziek van lichaam maar bij haar volle verstand, verklaart met 

betrekking tot haar zonen dat noch Johannes noch Andreas van de Wende 
bij hun huwelijk of daarna ook maar één stuiver hebben genoten van hun 
vaders goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

640 RAK  97 FOLIO:     250  DATUM:    22-01-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelis, Maijken Wed. van Hendrick Willemsen Moeder 
  Wolthuijs, Hendrick Voogd  
  Jorissen, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Judith en Willem 
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Hendricksen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag 
van ƒ300 c.g. en belooft hen lezen, schrijven, naaien 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 29-08-1709 bedankt Judith haar voogden voor het 
beheer van haar vaders goederen met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

641 RAK  97 FOLIO:    250v DATUM:    23-01-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Maria Wed. van Lubbert Jansen Moeder 
  Arentsen, Hendrick Voogd  
  Munster, Hendrick van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Peter en Jennechien 

Lubberts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ2 c.g. samen 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 
   

 

 

642 RAK  97 FOLIO:    250v DATUM:     01-03-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Breda, Margr. Maria v. Wed. Anth. Beeltsnijder Steenbergen Moeder 
  Eeckholt, Peter Voogd  
  Breda, Rutger van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Beeltsnijder 

Steenbergen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd alles wat van 
vaderszijde is ingebracht bij het huwelijk, afgezien dat wat aan comparante 
persoonlijk is vermaakt; zij heeft het vruchtgebruik tijdens de 
minderjarigheid. Mocht haar zoon eerder overlijden, dan vervalt alles aan 
haar. Zij zal hem opvoeden naar zijn stand, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

643 RAK  97 FOLIO:    251 DATUM:     03-09-1680 

 onderwerp Verklaring 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Mense Comparante  
  Tooren, Jan Windeltsen ten Voogd  
  Stoeldraijer, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparante heeft haar ouderlijke goederen van haar voogden ontvangen en  

bedankt hen voor het goede beheer ervan evenals haar schoonvader. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

644 RAK  97 FOLIO:     251v DATUM:    16-09-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Frericks, Machtelt Wed. van Hendrick Herms Moeder 
  Backer, Jacob Woltersen Voogd  
  Vribbels, Cornelis Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen, beiden genaamd 

Hendrick Hendricksen, als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ6 c.g. 
te versterven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen, schrijven 
en een hand werk te laten leren en te doen wat een goede moeder 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

645 RAK  97 FOLIO:     251v DATUM:     31-01-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stercke, Marchien Wed. van Jacob Clasen Moeder 
  Keijser, Jacob Voogd  
  Bassum, Frerick J. van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Trijntien Jacobs als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

646 RAK  97 FOLIO:     252 DATUM:     11-02-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Critjauw, Maria Wed. Jacob Albertus Hennij Moeder 
  Bruijn, Willem Voogd  
  Diefholt, Gerrit Courtsen v. Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jacobus en Martinus 

Hennij als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder één daalder en 
belooft hen lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een goede 
moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Jacobus Albertus Hennij was vaandrig bij kapitein Wittenbach. 
   

 

 

647 RAK  97 FOLIO:    252 DATUM:    03-10-1681 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bergh, Matthijs van den Comparant  
  Govertsen, Cornelis Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Cornelis Govertsen, erfgenaam van wijlen zijn 

schoonvader Hendrick Lucassen Custos, zijn aandeel in de erfenis van zijn 
tante Femmegien Jans te hebben ontvangen m.u.v. zijn deel van de inboedel   
en hem te vrijwaren van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

648 RAK  97 FOLIO:    252v DATUM:    02-11-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aken, Maria van Wed. van Denijs Lanoij Moeder 
  Haemaecker, Jacob Petersen Voogd  
  Dircksen, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aleida, Peter en 

Antonette als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder één dukaton 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. 
NB. in de kantlijn: op 23-09-1692 heeft Aleida Denijs haar voogden bedankt 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

649 RAK  97 FOLIO:    253 DATUM:     13-12-1681 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sas, Mathijs van Volmachtgever  
  Wolfsen, Helmich Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Helmich Wolfsen om al zijn 

zaken waar te nemen en daarbij te doen wat noodzakelijk is. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

650 RAK  97 FOLIO:    253 DATUM:     09-01-1682 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis, hof en where 
  Brunnepe, St. Nicolaasdijk 
   
 comparanten Wigborts, Machtelt Comparante  
  Wolfsen, H. Momber  
     
 samenvatting Comparante heeft de kindsdelen aan haar vier kinderen bewezen en 

verklaart nu het kinderbewijs te vermeerderen met een bedrag van ƒ400 c.g., 
waarvoor zij haar huis als onderpand stelt, op voorwaarde dat zij levenslang 
de vruchten van gemeld huis zal genieten.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

651 RAK  97 FOLIO:    253v DATUM:    04-09-1682 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rutgersen, Marten Volmachtgever Sergeant  
  Wolfsen, H. Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan H. Wolfsen om namens hem 

zijn zaken waar te nemen, zoals tegen Willem Janssen Moddevisch en 
daarbij alles te doen wat noodzakelijk is 

   
 bijzonderheden Hij is sergeant in de compagnie van de vorst van Friesland. 
   
 

 

652 RAK  97 FOLIO:    254 DATUM:    05-09-1682 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   



228 
 

 comparanten Rutgersen, Marten Comparant Echtpaar 
  Hermsen, Hendrickien Comparante  
  Hermsen, Aeltien Comparante  
  Bergh, Willem Jansen vd Voogd  
     
 samenvatting Comparanten bedanken hun voogd voor het goede beheer van hun moeders 

goederen en beloven hem te vrijwaren van alle aanspraken. 
   
 bijzonderheden Comparant: sergeant, zie akte 651. 
   

 

 

653 RAK  97 FOLIO:    254 DATUM:    19-10-1682 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Isebrants, Maria Volmachtgeefster Wed. Rutger Rutgersen 
  Nuis, H. Momber Secretaris 
  Erkelens, Gosen Gevolmachtigde Kapitein 
  Aenstoot, Gerrit Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan kapitein Gosen Erkelens en 

Gerrit Aenstoot om haar zaken waar te nemen en te doen zoals zij zelf 
gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

654 RAK  97 FOLIO:    254v DATUM:     28-10-1682 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cunemans, Margrieta Wed. van Borchardt Cunemans Moeder 
  Pastoor, Jan Voogd  
  Worst, Dirck Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Bartelt en Anna 

Catharina Cunemans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk een 
pond groot en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten 
leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

655 RAK  97 FOLIO:    254v DATUM:    18-01-1683 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Roelofs, Maria Comparante Wed. Jan Jansen 
  Bisschop, Egbert Voogd  
  Groenvis, Hermen Lucassen Voogd i.p.v. Jurrien L. Richter 
     
 samenvatting Comparante en de voogden over haar kinderen verklaren dat op 28-10-1674 

Maria Roelofs bij haar hertrouwen de kinderbewijzen heeft uitbetaald, ƒ300 
c.g. en de lijfstoebehoren, waarvan abusievelijk geen aantekening is 
gemaakt. 
NB. in de kantlijn: op 24-12-1685 heeft Roelof Jansen Poortenaer zijn 
voogden bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

656 RAK  97 FOLIO:    255 DATUM:    26-04-1683 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Drosthe, Maria Margareta Volmachtgeefster Wed. H. van Deutecom 
  Bentheim, Ant. van Momber Secretaris 
  Duijckinck, Hendrick Gevolmachtigde Procurator Deventer 
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Hendrick Duijckinck om haar 

zaken waar te nemen betreffende de boedel van Unico Ripperda toe 
Hengeloo en daarbij alle noodzakelijke dingen te doen die zij zelf, indien 
aanwezig, ook gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

657 RAK  97 FOLIO:    255v DATUM:    25-05-1683 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Maria Wed. van Jacob Lucassen Moeder 
  Cornelissen, Peter Voogd  
  Hendricksen, Lucas Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Antonij, Lucas en 

Gerrit Jacobsen 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 
   

 

 

658 RAK  97 FOLIO:    256 DATUM:     20-09-1683 
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 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Maten, Maria Lodewijck Comparante  
  Wolfsen, Helmich Voogd IUDr 
  Hartoch, Lambert Mathijssen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart door haar voogden, die haar administratie hebben 

gevoerd, te zijn voldaan van een bedrag van ƒ300 c.g.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

659 RAK  97 FOLIO:    256 DATUM:     08-01-1684 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Haersolthe, Maria van Comparante  
  Boecop, Warner ter Voogd  
  Eeckholt, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat haar voogden haar zaken aan haar hebben 

overgedragen; zij bedankt hen voor het goede beheer met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

660 RAK  97 FOLIO:    256v DATUM:     03-09-1684 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Maria Wed. van Christoffel Gerritsen Moeder 
  Janssen, Jan Voogd  
  Lambertsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Christoffel en 

Geessien Christoffels als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen één 
rijksdaalder en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten 
leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

661 RAK  97 FOLIO:    256v DATUM:     19-11-1684 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Camen, Marten van Volmachtgever  
  Camen, Sara van Volmachtgeefster  
  Hane, Arent de Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Arent de Hane om namens hen 

de nagelaten goederen van hun moeder Fijgien van Camen te beheren en 
het sterfhuis af te wikkelen en alles te doen wat noodzakelijk is en daarvan 
verantwoording af te leggen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

662 RAK  97 FOLIO:     257 DATUM:    07-04-1685 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hietvelts, Maria Wed. van Jacob Simonsen Moeder 
  Lakenmaker, Hend. Gerritsen Voogd  
  Evertsen, Derk Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Stijntien Simonsen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd één daalder (van 30 stuivers) 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 
   

 

 

663 RAK  97 FOLIO:    257v DATUM:    13-10-1685 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where met annexis 
  Kampen, Broederstraat, hoek van de Hofstraat 
   
 comparanten Jans, Marrighien Schuldenares Wed. Herman Buijse 
  Bentheim, Ant. van  Momber Secretaris 
  Wiltvanck, Henrick Schuldeiser Koopman uit Amsterdam 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Henrick Wiltvanck een bedrag van 

ƒ316-18-12 c.g. afkomstig van geleverde kousen. Als speciaal onderpand 
stelt zij haar huis, meubelen en huisraad. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

664 RAK   97 FOLIO:    258 DATUM:    29-10-1685 
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 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hansen, Marrechien Wed. van Meijnardt Olthof Moeder 
  Hubertsen, Peter Voogd  
  Hansen, Laurens Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Anna Catharina 

Meijnerts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot 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 
   

 

 

665 RAK  97 FOLIO:    258 DATUM:    12-12-1685 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Smit, Marten Schuldenaar Echtpaar 
  Richters, Abigael Schuldenares  
  Haen, Arent de Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Arent de Haen een bedrag van 

ƒ900 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand gelden hun 
persoon en goederen; zij betalen ƒ3 c.g. per week af. 
NB. in de kantlijn: op 19-10-1689 is alles betaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

666 RAK  97 FOLIO:     258v   DATUM:    05-05-1686 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoff, Meijndert van den Comparant  
  Veltcamp, Claes Luijcksen Voogd  
     
 samenvatting Comparant bedankt zijn voogd voor het beheer van zijn goederen en belooft 

hem vrijwaring van alle aanspraken. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

667 RAK  97 FOLIO:     258v DATUM:    01-08-1686 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Marrighien Wed. van Arent Willemsen Moeder 
  Roeper, Jan Willemsen de Voogd  
  Janssen, Frenck Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Elien Arents als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. te betalen uit het serviesgeld dat de 
stad nog tegoed heeft en de helft van de inboedel; zij belooft haar lezen, 
schrijven en naaien te laten leren en alles te doen wat een goede moeder 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

668 RAK  97 FOLIO:    259 DATUM:    22-10-1686 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coops, Marten Borg  
  Stuilen, Johan Begunstigde Rector 
     
 samenvatting Comparant heeft zich borg gesteld voor rector Johan Stuilen inzake de 

kwestie van Jacob Coninck en borgen, die een legaat van ƒ500 c.g. van de 
weduwe Meijers uit Zwolle beheren, waarvan door Johan Stuilen ƒ350 c.g. op 
rente was genomen en dat inmiddels is opgelopen tot ƒ592 c.g.. 
NB. in de kantlijn: op 25-10-1686 is comparant weer ontslagen van zijn 
borgtocht. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   
 

 

669 RAK  97 FOLIO:    259v DATUM:    10-03-1687 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lichtman, Mathijs Petersen Wdn. van Maria Coelemans Vader 
  Melsen, Cornelis Voogd  
  Woltersen, Dirck Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Dina Mathijsen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft haar lezen, 
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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670 RAK  97 FOLIO:    259v DATUM:     14-07-1687 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bootsma, Maritie Volmachtgeefster  
  Vestrink, Gerhardt Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Gerhardt Vestrink om al haar 

zaken waar te nemen die betrekking hebben op de erfhuis goederen van 
burgemeester Jan van Wijngerden en alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

Er is een fout in de nummering van de bladzijden gemaakt. 

671 RAK  97 FOLIO:    261 DATUM:    22-08-1687 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Grafhorst, Margarita van Gevolmachtigde  
  Daems, Berent Volmachtgever Echtgenoot 
  Keppel, Aert Voogd  
  Daems, Jan Voogd  
     
 samenvatting Mede namens haar echtgenoot, bedankt comparante de voogden over haar 

overleden zoon Berent Daems voor het beheer van zijn goederen en belooft 
hen vrijwaring van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

672 RAK  97 FOLIO:    261 DATUM:    05-10-1687 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sasse, Meijntien Comparante  
  Sasse, Gijsbert Comparant  
  Suijrman, Abraham Voogd  
  Jacobsen, Jan  Voogd  
     
 samenvatting Comparanten bedanken hun voogden voor het beheer van de goederen van 

hun grootouders en, mede namens hun moeder, voor dat van hun vaders 
goederen; zij beloven vrijwaring van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

673 RAK  97 FOLIO:    261v DATUM:    29-10-1687 
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 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Knaep, Mathijs Comparant Echtg. Judit Costers 
  Costers, Josina Lucas Volmachtgeefster  
  Costers, Judith Barens Volmachtgeefster  
  Hojer, Hendrik Hermsen Boedelhouder  
     
 samenvatting Comparant verklaart, mede namens anderen, van Hendrik Hermsen Hojer uit 

de erfenis van Jan Coster te hebben ontvangen ƒ31-1 c.g., waarvoor hij 
bedankt.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

674 RAK  97 FOLIO:    261v DATUM:    09-11-1687 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Mettien Comparante  
  Timmerman, Willem Henricksen Voogd  
  Janssen, Jurrien Voogd  
     
 samenvatting Comparant bedankt haar voogden voor het goede beheer van haar ouderlijke 

goederen en belooft hen te vrijwaren van alle aanspraken. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

675 RAK  97 FOLIO:     262 DATUM:    25-10-1678 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Munt, Nicolaas Erfgenaam Med. Dr. 
  Nijsse, Ariaentjen Erfgename Mede namens moeder 
     
 samenvatting Comparant is erfgenaam van Cornelia Flint weduwe ds Johannes Spiliardus 

en Ariaentjen Nijsse is een tante van Sara Spiliardus, echtgenote van ds 
Johannes Coops, verder namens broers en zusters; zij verklaren te hebben 
toegestemd dat een bedrag van ƒ1000 c.g. van een obligatie groot ƒ1200 c.g. 
ten laste van Uijlenbroeck te Amsterdam geschonken wordt aan de 
Bedienaars der nooddruftige Armen, het restant van ƒ200 zal in judicio 
gedeponeerd worden. Tevens wordt ds Johannes Coops hierbij uit zijn 
vorige kwaliteit ontheven. 

   
 bijzonderheden Geen 
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676 RAK  97 FOLIO:    262v DATUM:     03-02-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Neeltien Wed. van Fredrick Sijbrants Moeder 
  Grobbos, Hendrick Voogd  
  Strangh, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen als vaders erfdeel te 

hebben gereserveerd samen een pond groot en belooft hen lezen, schrijven 
en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Namen van de kinderen zijn niet vermeld. 
   

 

 

677 RAK  97 FOLIO:     263 DATUM:    18-05-1681 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Voscuijl, Nathaniel Jansen Volmachtgever  
  Meijer, Wolterus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Wolterus Meijer om het geld te 

innen dat hem van zijn moeder toekomt, met de debiteuren te onderhandelen 
en verder al zijn zaken waar te nemen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

678 RAK  97 FOLIO:     263v DATUM:    03-07-1685 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Niese Wed. Hieroon Danielsen Moeder 
  Vinkenbergh, Jan Berentsen Voogd  
  Danielsen, Frederik Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Hendrickien 

Hieronimus als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 en een bed met 
toebehoren en belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en alles 
te doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 264 t/m 266v zijn blanco. 
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679 RAK  97 FOLIO:     267 DATUM:     

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Smitt, Hendrick Volmachtgever Amsterdam 
  Meijer, dr Wolterus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan dr Wolterus Meijer om al zijn 

zaken hier waar te nemen en alles te doen wat daarbij noodzakelijk is. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

680 RAK  97 FOLIO:    267  DATUM:    20-10-1686 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Vloeddijk, tussen de erven B. Everts en de erven H. D. Vriese 
   
 comparanten Baecké, Herman de Gevolmachtigde Burgemeester 
  Boeijnck, Berent Volmachtgever Echtpaar 
  Vriese, Reintien Volmachtgeefster  
  Noorbergh, Steven Schuldeiser  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgevers, verklaart comparant schuldig te zijn aan 

Steven Noorbergh wegens resterende kooppenningen van een huis, 
omgezet in een obligatie, een bedrag van ƒ250 c.g. tegen 4 procent per jaar. 
Als speciaal onderpand stellen zij hun huis, strekkend van de Vloeddijk tot 
aan de Groenestraat.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

681 RAK  97 FOLIO:    268 DATUM:     26-01-1687 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Nieuwstraat,  
   
 comparanten Brele, Hendrick Schuldenaar Echtpaar 
  Remmels, Geertien Schuldenares  
  Jansen, Willem Schuldeiser Timmerman – echtp. 
  Hendricks, Geertien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem Jansen en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ100 g.g. (van 28 stuivers) tegen ƒ5 g.g. rente per 
jaar. Als speciaal onderpand geldt hun woonhuis.  
NB. in de kantlijn: op 22-12-1691 meldt schuldeiser alles te hebben 
ontvangen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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682 RAK  97 FOLIO:    268v DATUM:     06-02-1687 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mechelen, Hendrik Christiaensen Wdn. Janneken Grigoor Vader 
  Cammar, Adriaen Wijnsank Voogd  
  Berentsen, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Christiaen Hendriks als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 en de goederen gelegen in 
Lukerland 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 
   
 

 

683 RAK  97 FOLIO:     268v DATUM:     02-03-1687 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis de Eendraght 
   
 comparanten Rheenen, Henrick van Schuldenaar Echtpaar 
  Jans, Evertien Schuldenares  
  Carsten, Trijntien Schuldeiseres Wed. Berend v. Rhenen 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Trijntien Carsten een bedrag van 

ƒ1000 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij de 
erfenis van hun vader Berent van Rhenen en de verbetering aan hun huis 
genaamd de Eendraght. 
NB. in de kantlijn: op 07-02-1694 melden de curatoren over de boedel van 
schuldeiseres dat de schuld van Henrick van Rhenen is voldaan door de 
erfenis van zijn schoonmoeder/vader  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

684 RAK  97 FOLIO:    269 DATUM:    26-08-1687 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en brouwerij de Vijge 
   
 comparanten Henricksen, Hermen Schuldenaar  
  Coen, mr Simon Schuldeiser Echtpaar 
  Galen, Rijckwijna van Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan mr Simon Coen en echtgenote een 

bedrag van ƒ105 c.g. wegens geleverde waren tegen 5 procent  per jaar. Als 
speciaal onderpand geldt de verbetering van zijn woonhuis en brouwerij.  

   
 bijzonderheden Geen 
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685 RAK  97 FOLIO:    269v DATUM:    09-11-1687 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Harms, Henrickien Wed. Jan Jacobsen Munnick Moeder 
  Veutelinck, Hermen Henr.  Voogd  
  Amerongen, Thijman van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Elsien Jans als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. en een bed met toebehoren en 
belooft haar lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

686 RAK  97 FOLIO:    270 DATUM:     10-02-1688 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en brouwerij genaamd de Vijge met annexis 
  Kampen, Kerksteeg, bij de Buitenkerk 
   
 comparanten Holt, Hermen Henricks van ‘t  Schuldenaar  
  Pietersen, Hermen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hermen Pietersen een bedrag van 

ƒ588-11 c.g. wegens geleverd zout. Als onderpand stelt hij zijn verbouwde  
huis en brouwerij met meubilair en waardepapieren; bij niet betalen, volgt 
een rente van 5 procent. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

687 RAK  97 FOLIO:     270v DATUM:    10-02-1688 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Beeck, Henrik Jansen van de Comparant  
  Tengbert, Jan Carsten van Voogd Brgm.  -  overleden 
  Eekholt, Roelof Lambertsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant bedankt zijn voogden voor het goede beheer van zijn ouderlijke 

goederen en belooft hen te  vrijwaren van alle aanspraken. 
   
 bijzonderheden Geen 
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688 RAK  97 FOLIO:    270v DATUM:     18-02-1688 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsen, Hans Wdn. van  … Vader 
  Maten, Laurens van der Voogd  
  Berentsen, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Willemtie Hansen  als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ30 c.g. en de lijfstoebehoren met 
een boekje met zilveren knippen en een mes met zilveren heft en belooft 
haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en haar bij haar trouwen een 
uitzet mee te geven en verder te doen wat een goed vader betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

689 RAK  97 FOLIO:    271 DATUM:     22-06-1688 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Venestraat 
   
 comparanten Kerkhof, Henrik Warnersen Volmachtgever Voogd 
  Bovenhof, Jan Kijrsen Gevolmachtigde Voogd 
     
 samenvatting Comparant, voogd over Aeltien Roepers, dochter van Roeper Isachs en 

Grietie Warners, heeft een volmacht verstrekt aan zijn mede-voogd om 
namens hem, in zijn kwaliteit van voogd, van Trijnie Bouwes te vorderen het 
bedrag van honderd daalders dat bij het akkoord van 20-06-1688 is 
afgesproken, verder aan haar een huis over te dragen en te doen wat 
noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

690 RAK  97 FOLIO:    271v DATUM:    27-06-1688 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Twee huizen naast elkaar genaamd de Ploeg 
  Kampen, Blauwehandsteeg, tussen E. Morrhe en E. Bisschop 
   
 comparanten Hombeeck, Henrick Harmsen Schuldenaar Echtpaar 
  Wijbrants, Geertien Schuldenares  
  Kemp, Catharina Schuldeiseres Wed. Baeckers 
  Janssen, Reijnder Borg  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Catharina Kemp een bedrag van 

ƒ150 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij twee 
huizen, strekkend tot achteraan het erf van Egbert Bisschop; verder een 
bedrag van honderd rijksdaalders, gevestigd op de tweede moltmolen van 
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Reijnder Janssen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

691 RAK  97 FOLIO:     272 DATUM:     04-10-1688 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Niendam, Henrick Volmachtgever Echtpaar 
  Langen, Geertruijdt Goedele van Volmachtgeefster  
  Langen, Maria Elisabeth van Volmachtgeefster Wed. van Langen 
  Langen, Geertruijdt van Gevolmachtigde Hoogenhuijse 
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Geertruijdt van Langen, 

woonachtig op den Hoogenhuijse, om namens hen alle uitstaande schulden 
van hun moeder, Elsabé Blanckvoort wed. Roedolph van Langen, in te 
vorderen en verder alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

692 RAK  97 FOLIO:     272v DATUM:    18-10-1688 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nuis, Hendrik Jasper Gevolmachtigde IUDr 
  Hartbrinck, Gerrit op den Volmachtgever  
  Veen, Jan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft op zijn beurt een volmacht verstrekt aan Jan Veen om in 

Kampen of elders in te vorderen alles wat zijn opdrachtgever toekomt uit de 
nalatenschap van Rutger Roelofs en te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

693 RAK  97 FOLIO:    273  DATUM:    27-10-1688 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Norenbergh, Hans Michielsen Wdn. Trijntie Jacobs Vader 
  Linde, Jan van der Voogd  
  Broek, Henrik Michielsen v. den Voogd  
     
 samenvatting Comparant, die 3 jaar geleden is hertrouwd en niet in staat was de 

kinderbewijzen vast te stellen, verklaart nu voor zijn minderjarige kinderen 
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Lucas, Gerrit, Henrik, Jacob en Machtelt Hansen Norenbergh als moeders 
erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ30 c.g. 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. 
NB. in de kantlijn: op 01-05-1696 bedankt Jacob Hansen zijn voogden voor 
het beheer van hun goederen en ook van de erfenis van zijn grootmoeder 
Hillechien in de Vijge met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

694 RAK  97 FOLIO:    273 DATUM:     15-11-1688 

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Hans Wdn. van Griete Harms Vader – voogd 
  Petersen, Henrick Wdn. van Trijne Harms  
  Westenbergh, Berent Ber. Gewezen voogd  
     
 samenvatting Comparanten zijn overeengekomen met de gewezen voogd over hun 

overleden echtgenoten, Berent Berentsen Westenbergh, dat deze hen ieder 
een bedrag van ƒ20 c.g. zou geven, waarvan comparanten de ontvangst 
bevestigen en de gewezen voogd bedanken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

695 RAK  97 FOLIO:     274 DATUM:    23-11-1678 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Heute, Otto Schuldenaar Koopman te Amsterdam 
  Nuis, Herman Schuldeiser Secretaris Kampen 
  Tromp, Anna Echtgenote  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben via Hendrik de Kempenaar, 

koopman te Amsterdam, van het echtpaar Nuis-Tromp een bedrag van ƒ4000 
c.g., waarvoor hij zijn persoon en goederen als onderpand stelt.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

696 RAK  97 FOLIO:    274v DATUM:    22-08-1679 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meulenschot, Otto van Volmachtgever  
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  Geest, Jacob de Volmachtgever  
  Hanius, Fr. Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten verklaren een volmacht te hebben gegeven aan Fr. Hanius om 

hun zaken waar te nemen en te doen wat noodzakelijk is. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

697 RAK   97 FOLIO:    274v DATUM:     23-11-1683 

 onderwerp Afstand van rechten 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Vloeddijk, bij de Belt 
   
 comparanten Smitt, Otto Jans Comparant Echtpaar 
  Frans, Jannegien Comparante  
  Maten, Louwe van der Begunstigde  
     
 samenvatting Comparanten verklaren afstand te doen van hun aandeel in de huizen die 

hebben toebehoord aan Frans Willemsen Potgieter ten profijte van Louwe 
van der Maten, die hen vrijwaart van eventuele aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 275v t/m 276v zijn blanco. 

698 RAK  97 FOLIO:    277 DATUM:    22-05-1688 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bartholts, Lubbert Wdn. van Gijsseltien Reijners Vader 
  Claessen, Jan Voogd  
  Janssen, Teunis Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Bartholt, Reiner en Itien 

Lubberts 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 
   

 

De bladzijden 277v t/m 281v zijn blanco. 

699 RAK  97 FOLIO:    282 DATUM:     26-10-1677 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrotaij, Petrus Volmachtgever  
  Hoolboom, R.  Gevolmachtigde IUDr 
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 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan R. Hoolboom om zijn zaken hier in de 

stad waar te nemen en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 
   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

700 RAK  97 FOLIO:     282 DATUM:     07-12-1677 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Croon, Peternella Schuldenares Echtg. Wolter ter Vijl 
  Nuis, H. Momber Secretaris 
  Stuijrman, Hendrick Coopsen Schuldeiser  
     
 samenvatting Mede namens haar echtgenoot, verklaart comparante schuldig te zijn aan 

Hendrick Coopsen Stuijrman, wegens huishuur en geleverd bier, een bedrag 
van ƒ100 c.g., waarvoor zij hem een obligatie geeft groot ƒ100 c.g. dd 04-12-
1668 ten laste van Helmich Berentsen Backer, die zij weer terug wil krijgen 
als de schuld is betaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

701 RAK  97 FOLIO:    282v DATUM:    14-01-1678 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Peter Comparant  
  Roelofsen, Gerrit Curator  
  Velthuijs, Jan Curator  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben uit de boedel van wijlen Theunis 

Hermsen een bedrag van ƒ250 c.g., waarvan hij ƒ25 c.g. terug moet betalen 
aan de boedel, omdat alle crediteuren hebben afgesproken 10 % in te leveren 
wegens tekort aan middelen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

702 RAK  97 FOLIO:    283 DATUM:    27-02-1678 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sabé, Piter Wdn. Lucretia v. Hardenbergh Vader 
  Sabé, Johan Voogd IUDr 
  Hardenbergh, Samuel Q. Voogd  
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 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lucretia en Quirinus 

Sabé als moeders erfdeel te hebben gereserveerd de erfenis van hun 
grootvader Everhardus van Hardenbergh en grootmoeder Hester Pellemans, 
verder de juwelen en lijfstoebehoren; hij belooft hen goed op te voeden en 
een passende uitzet te geven, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

703 RAK  97 FOLIO:     283v DATUM:    06-03-1678 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Colin, Pierre Gregoir Volmachtgever  
  Gradi, Albertus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Albertus Gradi om in de steden  

Luik en Verviers alle uitstaande schulden van comparant te innen, eventueel 
te procederen en alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

704 RAK  97 FOLIO:    284 DATUM:    08-08-1678 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Trachter, Philips Hendricksen Wdn. van Lijsebet Dercks Vader 
  Maten, Herman van der Voogd  
  Meijer, Wolterus Voogd IUDr 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Hendrick Philips Trachter 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. en de lijfstoebehoren 
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 
   

 

 

705 RAK  97 FOLIO:    284 DATUM:    18-10-1678 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Matheeusen, Piter Wdn. van Stijntien Matheeusen Vader 
  Matheeusen, Jan Voogd  
  Gronouwe, Arent E. van Voogd  
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 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Theeuws, Trijntien en 

Anneken Piters als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een 
bedrag van ƒ100 c.g. en de lijfstoebehoren 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. 
NB. in de kantlijn: op 02-06-1696 bedankt Anneken Pieters met haar 
echtgenoot Jan Jansen Veldecker de voogden met belofte van vrijwaring; op 
15-03-1697 doet Trijntien hetzelfde en Teeuws Peters op 08-08-1699.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

706 RAK  97 FOLIO:     284v DATUM:     29-03-1679 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tollius, Philippus Th. Volmachtgever IUDr 
  Muur, dr Nicolaus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan dr Nicolaus Muur om zijn zaken 

waar te nemen en te doen wat comparant, indien zelf aanwezig, gedaan zou 
hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

707 RAK  97 FOLIO:    284v DATUM:     23-04-1679 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Timentsen, Peter Wdn. van Anna Willems Vader 
  Abramsen, Jan Voogd  
  Berentsen, Dirck Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Wessel Peters als moeders 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

708 RAK  97 FOLIO:   285 DATUM:     24-04-1679 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Verbeeck, Pieter Jacobsen Volmachtgever Koopman Amsterdam 
  Sabé, Jan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Jan Sabé om, binnen en buiten 

rechten, hier en in de provincie Overijssel, zijn zaken waar te nemen, in het 
bijzonder die tegen Paulus Hogelandt, getrouwd met Jacomina van Hengelo, 
weduwe van Anthonij Spraekman en daarbij alles te doen wat noodzakelijk 
is.   

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

709 RAK  97 FOLIO:     285 DATUM:     17-05-1679 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dulcken, Piter Hendricksen Wdn. van … Vader 
  Corste, Michiel Voogd  
  Gerritsen, Wijchman Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hendrick, Gerrit, 

Marchien en Jacob als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ6 c.g. 
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. 
   

 

 

710 RAK  97 FOLIO:    285v DATUM:     30-07-1679 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jolle, Pierre le Gevolmachtigde  
  Bistraten, Louis de la Volmachtgever Koopman Amsterdam 
  Faij, Frederick du Volmachtgever Idem 
  Meijer, Wolterus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgevers, verstrekt comparant op zijn beurt een 

volmacht aan Wolterus Meijer om, in der minne of rechtens, hun zaken in 
Kampen waar te nemen en alles te doen wat noodzakelijk is.  

   
 bijzonderheden Volmacht dd 10-03-1679 Amsterdam. 
   

 

 

711 RAK  97 FOLIO:     285v DATUM:    06-12-1679 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Struijck, Peter Volmachtgever  
  Gerritsen, Albert Volmachtgever  
  Hanius, Franciscus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Jan Struijck, hebben een volmacht verstrekt 

aan Franciscus Hanius om hun zaken hier waar te nemen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

712 RAK  97 FOLIO:    286 DATUM:    16-01-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Perdoel, Peter Wdn. van … Vader 
  Jacobsen, Peter Voogd  
  Hendricksen, Teunis Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Peter Perdoel als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12 c .g. en de te verwachten erfenis van zijn 
grootmoeder uit Bremen 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 Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

713 RAK  97 FOLIO:    286v DATUM:    13-05-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Korenmolen 
  Kampen, buiten de Venepoort 
   
 comparanten Aelts, Petertien Wed. van Mense Jans Moeder 
  Jansen, Warner Voogd  
  Pastoor, Cornelis Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Annechien en Jan 

Mense als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ50 g.g. gevestigd 
op de korenmolen, te versterven van het ene kind op het anderen en belooft 
hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat 
een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

714 RAK  97 FOLIO:      286v DATUM:     05(?)-08-1680  
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 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hansen, Pouwel Wdn. van Zijgien Jans Vader 
  Hansen, Hans Voogd  
  Albertsen, Roelof Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Peter en Annegien 

Pouwels als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ25 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 
   

 

 

715 RAK  97 FOLIO:    287 DATUM:    28-08-1680 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Huiberts, Pauwel Comparant  
  Heide, Clamor ter Voogd  
  Joosten, Joost Hermens van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden zijn ouderlijke goederen te hebben 

ontvangen en hen te bedanken voor hun goede beheer, met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

716 RAK  97 FOLIO:    287 DATUM:     19-10-1680 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herotaij, Piter Volmachtgever  
  Hanius, Franciscus Gevolmachtigde IUDr 
  Bollink, Gerrit Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Franciscus Hanius en Gerrit 

Bollink om zijn zaken hier waar te nemen met macht van substitutie. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

717 RAK  97 FOLIO:   287v DATUM:    22-10-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wanneperveen, Peter Jansen v. Wdn. Gretien Alberts Vader 
  Raem, Peter Andriessen Voogd  
  Jansen, Steven Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geertien, Annechien en 

Jan Peters als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag 
van ƒ150 c.g. en een zilveren bijgordel, twee gouden ringen en een boek met 
zilverbeslag; hij belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te 
laten leren en te doen zoals een goed vader behoort, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

718 RAK  97 FOLIO:     287v DATUM:     04-03-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Michielsen, Peter Wdn. van Annechien NN Vader 
  Hansen, Arent Voogd  
  Albertsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Michiel Petersen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd 15 stuivers 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 
   

 

 

719 RAK  97 FOLIO:    288 DATUM:    04-08-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cruijt, Pouwel Jansen Wdn. van … Vader 
  Langenborgh, Pouwel Voogd  
  Bartholomeeusen, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Agnes, Jan, 

Bartholomeus en Hendrick Pouwelsen als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd elk ƒ6 c.g. 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 Geen 
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720 RAK  97 FOLIO:    288 DATUM:    27-10-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gieter, Pieter de Wdn. Femmegien Veltcamp Vader 
  Meer, ds Lucas van der Voogd  
  Veltcamp, Claes Lucassen Voogd  
  Marle, Helmich van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Pieter, Catharina, David, 

Anna en Herman de Gieter als moeders erfdeel te hebben gereserveerd 
samen een bedrag van ƒ4000 c.g. waarvan hij het vruchtgebruik heeft, verder 
alle erfenissen afkomstig van hun grootvader Herman Lucassen Veltcamp; 
hij 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 01-09-1704 melden Catharina, Anna, de laatste 
getrouwd met Simon le Gous en Herman de Gieter hun voogden te bedanken 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

721 RAK  97 FOLIO:    288v DATUM:    13-09-1683 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egbertsen, Peter Wdn. van Gesijn Willems Vader 
  Ovink, Jacob Gerritsen Voogd  
  Willemsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Egbert Petersen Ovink als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft hem lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

722 RAK  97 FOLIO:   289 DATUM:    10-07-1684 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsen, Peter Comparant Echtpaar 
  Panhuijs, Gerretien Echtgenote  
  Raelte, Berent van Comparant Weduwnaar 
  Panhuijs, Catharina Overledene  
  Panhuijs, Berent Voogd  
  Storm, Jan Gerritsen Voogd  
     
 samenvatting Comparanten bedanken de voogden voor het goede beheer van de 
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ouderlijke goederen van hun (overleden) echtgenotes en beloven hen te 
vrijwaren van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

723 RAK  97 FOLIO:    289 DATUM:   12-05-1685 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dircks, Petertien Wed. van Roelof Wijchers Moeder 
  Dircksen, Jan Voogd  
  Petersen, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Elsien Roelofs als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ24 c.g., 2 lakens en slopen en een 
gouden ring van ƒ8 en belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren 
en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 15-07-1691 heeft de weduwe van voogd Petersen het 
geld aan de mede-voogd overgedragen, het linnen is nog bij de moeder en 
de ring bij de pupil; deze heeft uit de erfenis van haar grootmoederƒ25 
gekregen en enig linnengoed; van dit bedrag gaat ƒ13 af voor kleding, de 
rest wordt beheerd door voogd Dircksen. De andere voogd is vervangen 
door Teunis Stoffersen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

724 RAK  97 FOLIO:     289v DATUM:     29-06-1685 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Voet, Pieter Thijsen Comparant  
  Oedekercke, Geurt Cornelissen Voogd  
  Dircksen, Jacob Voogd Overleden 
  Voet, Johannes Thijsen Administrateur  
     
 samenvatting Comparant bedankt zijn voogden en de administrateur van de 

fideicommissaire goederen, van Aeltien Jans uit Haarlem op hem vervallen,  
voor het goede beheer en vrijwaart hen van alle aanspraken. De 
administrateur heeft ook een schriftelijke verklaring achtergelaten over de 
overdracht. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

725 RAK  97 FOLIO:    290 DATUM:     07-06-1686 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Hof in de Heilensteeg 
   
 comparanten Ruijtinck, Pieter Volmachtgever Echtpaar 
  Hoff, Geertruijdt van den Volmachtgeefster  
  Ruijtinck, Berent Gevolmachtigde Auditeur 
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan hun broer Berent Ruijtinck 

om namens hen van Henricus Scheene te ontvangen een bedrag van ƒ90 
c.g., het restant van de koopsom van een hof in de Heilensteeg en ervoor te 
zorgen dat Wolter Canneman en dr Wolfsen de hof ook aan hem, Henricus 
Scheene, overdragen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

726 RAK  97 FOLIO:    290 DATUM:     22-06-1686 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mars, Petronella Volmachtgeefster Wed. Willem Blaeu 
  Nuis, H. Momber Secretaris 
  Sabé, Jan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Jan Sabé om al haar zaken 

hier waar te nemen, in het bijzonder die tegen Frerik Jansen Schocker en 
daarbij te doen wat nodig is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

727 RAK  97 FOLIO:    290v DATUM:     26-03-1688 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. Huis, erf en where 
      Kampen, Oudestraat, strekkend tot aan de nieuwe muur 
  2. Nieuw huis, erf en where, tegenover het vorige, genaamd Vredenburgh 
      Kampen, aan de stadsmuur 
   
 comparanten Gieter, Pieter de Schuldenaar Echtpaar 
  Telvooren, Margareta Schuldenares  
  Voorne, Gerhardt Schuldeiser Burgemeester 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerhardt Voorne een bedrag 

van ƒ1000 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij 
hun woonhuis en hun nieuw getimmerde pand. 
NB. in de kantlijn: op 27-06-1690 verklaart schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 



254 
 

728 RAK  97 FOLIO:     291 DATUM:    05-12-1687 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Curtenius, ds Petrus Volmachtgever Predikant Hoogeveen 
  Wieringen, Johan van Volmachtgever  
  Eeckhout, Peter Gevolmachtigde Burgemeester 
  Eeckhout, Antoni Gevolmachtigde Ontvanger 
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan hun grootvader/oom Peter 

Eeckhout en Antoni Eeckhout om hun zaken waar te nemen in het sterfhuis 
van hun (schoon)moeder Geertruijdt Eeckhout, weduwe van Wieringen en 
daar alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

729 RAK  97 FOLIO:   291 DATUM:    12-12-1687 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wieringen, Peter van Volmachtgever  
     
 samenvatting Comparant sluit zich aan bij de volmacht uit akte nr. 728. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

730 RAK   97 FOLIO:     292 DATUM:    24-04-1688 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Koninck, Pieter Volmachtgever Rotterdam 
  Hagius, B.  Gevolmachtigde Procurator 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan B. Hagius om hem te 

vertegenwoordigen in de zaken die hij hier te doen heeft of krijgt, zowel 
binnen als buiten rechten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

731 RAK  97 FOLIO:     292 DATUM:    19-05-1688 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Dursten, Peter van Volmachtgever  
  Hanius, Fr. Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Fr. Hanius om zijn zaken hier 

waar te nemen en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

732 RAK  97 FOLIO:     293 DATUM:     06-04-1682 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Twee huizen 
   
 comparanten Velthoen, Jan Gerritsen Borg  
  Lasmans, Judith Borg Wed. H. C. van Heerde 
  Oedekercke, Jan Pietersen Koper  
  Coenraetsen, Coenraet Koper  
  Schrijver, Tobias Tobiassen Koper  
  Bongert, Johannes Koper  
     
 samenvatting Comparanten hebben zich borg gesteld  voor de kopers van twee huizen 

zoals vermeld in de koopbrief dd 04-09-1675, na uitspraak van het lage 
gerecht dd 10-02-1682 en voor de brandschatting wegens de Franse uittocht. 

   
 bijzonderheden geen 
   

 

De bladzijden 293v t/m 299v zijn blanco. 

733 RAK  97 FOLIO:    300 DATUM:     09-11-1687 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Velthoen, Jan Borg  
  Dijck, Cornelis van Aanvrager  
  Reurhoff, Jan Begunstigde  
     
 samenvatting Op verzoek van Cornelis van Dijck, heeft comparant zich borg gesteld voor 

Jan Reurhoff. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

734 RAK  97 FOLIO:    300 DATUM:    30-11-1687 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mussche, Jacob Gerritsen Wdn. Elien Wijchers vader 
  Hoff, Gerrit Gerritsen Voogd  
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  Mussche, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geessien en Gerrit 

Mussche als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ25 c.g. en de 
lijfstoebehoren 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 
   

 

 

735 RAK  97 FOLIO:    300v DATUM:    07-12-1687 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hane, Jannechien de Comparante  
  Hane, Abraham de Echtgenoot  
  Snell, Berent Voogd  
  Janssen, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparante, vergezeld door haar echtgenoot, bedankt haar voogden voor 

het beheer van haar goederen en belooft hen te vrijwaren van alle 
aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

736 RAK  97 FOLIO:    300v DATUM:     19-01-1688 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoppekese, Jan Borg  
  Janssen, Claes Borg  
  Augustinus, Wolter Begunstigde  
     
 samenvatting Comparanten stellen zich borg voor Wolter Augustinus om deze, indien 

nodig, weer aan de magistraat te kunnen uitleveren. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

737 RAK  97 FOLIO:    301 DATUM:    17-02-1688 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Vloeddijk, t.o. de Nieuwe Markt 
   
 comparanten Kuijck, Jan Andriessen van Wdn. van Zwaentien Lucas Vader 
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  Tongeren, Berent van Voogd  
  Kuijck, Andries van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn meerderjarige kinderen Marrighien en Andries 

van Kuijck en de minderjarige Arent, Lucas, Cunne en Jan van Kuijck als 
moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van ƒ200 c.g., uit 
te keren na zijn dood, waarvoor hij zijn woonhuis als onderpand stelt. Hij 
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 Geen 
   

 

 

738 RAK  97 FOLIO:     301v DATUM:    21-02-1688 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vis, Jennechien Wed. van Jacob Vuijleij Moeder 
  Hendriks, Andries Voogd  
  Wijchersen, Wijcher Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jacob en Jennechien 

Jacobs als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk 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 

 

 

739 RAK  97 FOLIO:     301v DATUM:     23-02-1688 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Korenmolen 
  Kampen, buiten de Venepoort 
   
 comparanten Berentsen, Jan Comparant  
  Keppel, Anna van Schuldeiseres Douairière 
     
 samenvatting Comparant bekent, ten behoeve van Anna van Keppel, douairière van Keppel 

toe den Campherbeke en Meulecate,  de resterende kooppenningen te 
hypothekeren, die hij nog tegoed heeft van de halve korenmolen die hij 
gekocht heeft van Cornelis Jansen, wegens huur van haar korenmolen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

740 RAK  97 FOLIO:    302 DATUM:     10-03-1688 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Vloeddijk, t.o. de Nieuwe Markt, naast secretaris Nuis 
   
 comparanten Cuijck, Jan Andriessen van Schuldenaar Echtpaar 
  Clasen, Jennechien Schuldenares  
  Tongeren, Berent van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Berent van Tongeren een bedrag 

van ƒ275 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun 
huis.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

741 RAK  97 FOLIO:    302v DATUM:    18-04-1688 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cock, Jan Borg  
  Cuingnets, Lucretia Begunstigde De erven van … 
  Wende, burgemeester v.d. Schuldeiser  
  Erkelens, de weduwe Schuldeiseres  
  Wijnhout, Heiltien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant stelt zich borg voor de erven van Lucretia Cuingnets in verband 

met de vorderingen die burgemeester van der Wende, de weduwe Erkelens 
en Heiltien Wijnhout op hen hebben voor geleverd rouwgoed, dat binnen 4 à 
6 weken moet worden betaald. 

   
 bijzonderheden Geen 

 

 

742 RAK  97 FOLIO:     302v DATUM:    19-04-1688 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arent, Jan Wdn. van Lisabeth van Lotteren Vader 
  Renink, Diderik Voogd  
  Cuijper, Jan Hansen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Arnoldus Jansen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g. en belooft 
hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat van een 
goed vader wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 21-03-1704 bedankt Arnoldus Jansen zijn voogden met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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743 RAK  97 FOLIO:    303 DATUM:     23-04-1688 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dijck, Johannes van Schuldenaar  
  Koninck, Pieter Schuldeiser Rotterdam 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Pieter Koninck uit Rotterdam een 

bedrag van ƒ212 c.g. wegens geleverd vlas; hij belooft dit bedrag heden over 
drie maanden te betalen, waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

744 RAK  97 FOLIO:     303 DATUM:     15-05-1688 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Een stuk land genaamd het Smalle Land 
  Dronthen, naast de Weesenlandt 
   
 comparanten Dijck, Johannes van Schuldenaar Echtpaar 
  Smitt, Catharina Schuldenares  
  Eckelboom, Geessien Schuldeiseres Wed. H. E. Meijboom 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Geessien Eckelboom een bedrag 

van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt haar 
aandeel in een stuk land in Dronthen, gemeenschappelijk bezeten met 
Warner toe Boecop, Egbert Morrhe en Jan van der Linden. 
NB. in de kantlijn: op 14-10-1696 meldt de broer van schuldeiseres van 
bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

745 RAK  97 FOLIO:    303v DATUM:     15-05-1688 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Niet duidelijk vermeld 
   
 comparanten Eleker, Jan Gerritsen Borg  
  Meer, Bartholomeus ter Begunstigde  
  Meer, Mathijs ter Begunstigde  
  Sabé, dr Jan Borg  
  Diepen, Gerrit Warnersen v. Begunstigde  
     
 samenvatting Comparanten stellen zich borg voor de heren ter Meer en Gerrit Warnersen 

van Diepen voor de eventuele aanspraken die gemaakt kunnen worden op 
het geld dat deze ontvangen hebben van de verkoop van het huis van de 
weduwe van secretaris Steenbergen en dat bij het gerecht geconsigneerd 
was. 

   
 bijzonderheden Geen 
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746 RAK  97 FOLIO:     304 DATUM:    19-05-1688 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berck, Jan Arents Gevolmachtigde  
  Heijde, Jan van der  Volmachtgever Echtpaar 
  Lotteren, Jannetie van  Volmachtgeefster  
  Bovenhoff, Jan Kierssen Voogd  
  Hooijer, Henrik Harmsen Voogd  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgevers, verklaart comparant de voogden over Jannetie 

van Lotteren te bedanken voor het beheer van hun goederen met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

747 RAK  97 FOLIO:     304 DATUM:    23-05-1688 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Poot, Jacob Volmachtgever Echtpaar 
  Struijk, Louisa Maria Volmachtgeefster  
  Hanius, Franciscus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Franciscus Hanius om al 

hun zaken, binnen of buiten rechten, waar te nemen en te handelen alsof 
comparanten zelf aanwezig waren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

748 RAK  97 FOLIO:    304v DATUM:     13-06-1688 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Een stuk land genaamd het Webben Slag 
  Dronthen, strekkend voor van de Zwartendijk tot achteraan de Reve 
   
 comparanten Bovenhoff, Jan Kierssen Schuldenaar Echtpaar 
  Lotteren, Geessien Jans v. Schuldenares  
  Beeltsnijder Steenbergen, Joan  Schuldeiser De voogden over … 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over Joan 

Beeltsnijder Steenbergen een bedrag van ƒ500 c.g. tegen 5 procent per jaar. 
Als speciaal onderpand stellen zij hun aandeel in een stuk land, gezamenlijk 
bezit met de zoon van Henrick van Emst, Gerrit Coutsier, de weduwe Twenth 
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en Peter Twenth. 
NB. in de kantlijn: op 20-02-1693 is de akte afgelost aan de echtgenote van 
burgemeester Lemker. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

749 RAK  97 FOLIO:     305 DATUM:    29-06-1688 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claessen, Jan Wdn. van Aegien Jans Vader 
  Altena, Berent Voogd  
  Janssen, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Geertien Jans als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot 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 
   

 

 

750 RAK  97 FOLIO:   305v DATUM:    25-07-1688 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Hof, erf en where 
  Kampen, Vloeddijk, tussen de Zwanen- en de Papenbrug 
   
 comparanten Veene, dr Johan Schuldenaar  
  Velthoen, Jan Schuldeiser Voogd 
  Krouwel, Adam – de jonge Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen van 

Jonas van Wieringen een bedrag van ƒ250 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als 
speciaal onderpand stelt hij zijn hof, tussen de erven van Dursten en A. van 
Emst, strekkend tot aan de Heilensteeg.  
NB. in de kantlijn: op 25-05-1718 meldt Jan Velthoen door de curatoren over  
de boedel van schuldenaar te zijn voldaan 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

751 RAK  97 FOLIO:    306 DATUM:    30-07-1677 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Ruth Volmachtgever  
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  Wolfsen, Helmich Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Helmich Wolfsen om 

zijn zaken waar te nemen in Kampen of elders met macht van substitutie. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

752 RAK  97 FOLIO:     306 DATUM:     15-04-1678 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Enige maten 
  Kampen, Steenstraat, buiten de Venepoort en een t.o. de Koeburgerschans 
   
 comparanten Eeckhout, Roelof Lambertsen Schuldenaar Echtpaar 
  Henricks, Albertje Schuldenares  
  Wieringen, Nicolaus van Schuldeiser Voogd 
  Wolfsen, H. Schuldeiser Voogd   -   IUDr 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over Anna Sibilla 

van Wieringen een bedrag van ƒ600 c.g. tegen 6¼ procent per jaar. Als 
speciaal onderpand stellen zij de helft van twee maten, waarvan de huur zal 
worden gebruikt als betaling van de rente. 
NB. in de kantlijn: op 08-09-1681 meldt Helmich Wolfsen te zijn voldaan van 
bovenstaande, omdat de weduwe van Ferdinand Sabé het verhypothekeerde 
land heeft gekocht. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

. 

 

753 RAK  97 FOLIO:    307 DATUM:     19-04-1678 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eeckhout, Roelof Lambertsen Schuldenaar Echtpaar 
  Henricks, Albertjen Schuldenares  
  Hooghstraten, Helena van Schuldeiseres  
  Hooghstraten, Machtelt van  Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten cverklaren schuldig te zijn aan de zusters Hooghstraten een 

bedrag van ƒ975 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand 
stellen zij hun persoon en al hun goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

754 RAK  97 FOLIO:    307v DATUM:    18-11-1679 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geurtsen, Rijckert Volmachtgever  
  Wolfsen, Helmich Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Helmich Wolfsen om zijn zaken 

hier en elders, binnen of buiten rechten, waar te nemen en te handelen zoals 
comparant zou hebben gehandeld, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

755 RAK  97 FOLIO:    308 DATUM:    12-06-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ariaens, Rebecca Wed. van Jan Berentsen Miller Moeder 
  Groenouw, Arent Evertsen Voogd  
  Cluiver, Willem Arentsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Berent, Ariaen, 

Anneken en Jacob Jansen Miller als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 
samen een bedrag van ƒ60 c.g., te versterven van het ene kind op het andere 
en de goederen van hun oom Jacob Berentsen Miller; zij 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 
   

 

 

756 RAK  97 FOLIO:    308v DATUM:     12-07-1680 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoff, Roelof Teunissen ten Volmachtgever  
  Meijer, Wolterus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Wolterus Meijer om zijn zaken 

hier waar te nemen, binnen zowel als buiten rechten en te handelen zoals 
comparant zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

757 RAK  97 FOLIO:     308v DATUM:     10-11-1680 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Duijts, Roelof Borg  
  Ingen, Fr. van Aanvrager Burgemeester 
  Willems, Evertien Begunstigde  
     
 samenvatting Op verzoek van Fr. van Ingen, heeft comparant zich borg gesteld voor 

Evertien Willems, voor een bedrag van twee jaar Dronther landpacht ad ƒ68 
c.g. per jaar over de jaren 1680 en ‘81, dat zij schuldig is aan Fr. van Ingen; 
begunstigde heeft daarvoor al haar koeien als onderpand gesteld. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

758 RAK  97 FOLIO:    309 DATUM:     07-04-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Roelof Wdn. Geertruijd Gijsberts Vader 
  Vinkenbergh, Jan Berentsen Voogd  
  Jansen, Hermen Voogd  
  Twent, Peter Ariaensen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Hermijntien 

Roelofs als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ20 c.g. samen 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 Geen 
   

 

 

759 RAK  97 FOLIO:    309v DATUM:     26-05-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. Een stuk land genaamd de Vissersmate 
      Buurschap Spoele 
  2. Een stuk land genaamd Nijeslaghland 
      Buurschap Westenholte 
  3. Een stuk land 
      Zalkerbroek 
   
 comparanten Post, Rutger Hendricksen Wdn. Aeltien Hendricks Bloemert Vader 
  Bloemert, Berent Hendr. Voogd  
  Post, Hermen Hendricksen Voogd  
  Lulofs, Dries Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige  kinderen Marchien, Hendrick, 

Geertien, Jan en Jennechien Rutgers als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd samen vijf gouden ringen, een gordel, een zilveren koker, 
diverse stuks onder- en bovenkleding, een boek met zilverbeslag, een kistje 
met een uitzet, een bed met toebehoren en tafellinnen, de dochters een koe 
en de zoons een merrie; verder samen enige stukken land en ƒ2590. Hij 
belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te 
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doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. De 
vader heeft voorlopig het vruchtgebruik van de goederen, die versterven 
voor de helft van het ene kind op het andere en voor de helft op de vader. 
Indien de kinderen niet met hun stiefmoeder overweg kunnen, zullen zij bij 
de voogden intrekken. 

   
 bijzonderheden Details in de akte. 
   

 

  

760 RAK  97 FOLIO:    310 DATUM:     17-06-1682 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lamrink, Ronke Jans Volmachtgever  
  Wolfsen, Helmich Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Helmich Wolfsen om al zijn 

zaken hier waar te nemen en te handelen zoals comparant zelf gedaan zou 
hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

761 RAK  97 FOLIO:     310v DATUM:    14-12-1682 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Remmelts, Roelofien Wed. Cornelis Corssien Moeder 
  Mercktman, Willem Henricksen Voogd  
  Servaes, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Remmelt Cornelissen 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. 
NB. in de kantlijn: op 22-05-1690 heeft Remmelt zijn voogden bedankt.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

762 RAK  97 FOLIO:   310v DATUM:    30-01-1683 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Daniels, Roelofien Comparante  
  Bosch, Anthonij ten  Momber  
  Elseneur, Jasper van Voogd  
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  Haerstals, Hermen Claessen v. Voogd  
     
 samenvatting Comparante, weduwe van Henrick Gerritsen Imeker, verklaart van de 

voogden over haar kinderen, vanwege de huwelijkse voorwaarden, te 
hebben ontvangen een bedrag van ƒ200 c.g. waarmee al haar andere 
aanspraken komen te vervallen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

763 RAK   97 FOLIO:    311 DATUM:    29-03-1684 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stevensen, Roelof Wdn. van Gesijn Jans Vader 
  Theunissen, Hendrik Voogd  
  Jansen, Warner Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn drie minderjarige kinderen als moeders erfdeel 

te hebben gereserveerd ƒ30 c.g. samen 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 Geen 
   

 

 

764 RAK  97 FOLIO:    311 DATUM:     14-08-1684 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Woltersen, Rewert Wdn. van Berentien Lamberts Vader 
  Meijndersen, Bartolt Voogd  
  Janssen, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lambert, Trientien, 

Marie en Jacobus Rewertsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd de 
lijfstoebehoren 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 
   

 

 

765 RAK  97 FOLIO:    311v DATUM:     02-09-1685 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Jansen, Roelof Volmachtgever  
  Hanius, Franciscus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Franciscus Hanius om zijn 

zaken waar te nemen bij het verwalter gerecht tegen Roelof Woltersen Witte 
en verder alle zaken die hij hier mocht krijgen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

766 RAK  97 FOLIO:    311v DATUM:     22-06-1686 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendriksen, Roelof Wdn. van Geertruijdt Peters Hallinga Vader 
  Hendriksen, Gerrit Voogd  
  Christiaensen, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Pieter Roelofsen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft hem lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat van een goed vader 
wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

767 RAK  97 FOLIO:    312 DATUM:    11-10-1686 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Rutger Volmachtgever Mede namens de erven 
  Hanius, dr Franciscus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, zoon van Gerrit Rijcksen en namens de erven handelend, heeft 

een volmacht verstrekt aan dr Franciscus Hanius om namens hen op te 
treden, in het bijzonder tegen de erfgenamen van Willem Woltersen en 
daarbij alles te doen wat noodzakelijk is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

768 RAK  97 FOLIO:    312v DATUM:     09-07-1688 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meijer, Roelof Volmachtgever Koopman uit Amsterdam 
  Hagius, Benno Gevolmachtigde Procurator 
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 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Benno Hagius om namens hem, in 

der minne of gerechtelijk, alle noodzakelijke handelingen te verrichten, zoals 
comparant zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 313 t/m 321v zijn blanco. 

769 RAK  97 FOLIO:    322 DATUM:    18-02-1678  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Burgh, Sara van der Volmachtgeefster Wed. Steenhuijsen 
  Bentheim, Ant. van Momber Secretaris 
  Graeff, Herman van de Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Herman van de Graeff om haar 

zaken hier en elders waar te nemen en te handelen zoals zij gedaan zou 
hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

770 RAK  97 FOLIO:    322v  DATUM:     03-07-1678 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Buiten Hofstraat,  
   
 comparanten Dircks, Steven Schuldenaar Wdn. Aeltien  Arents 
  Henricks, Trientien Schuldenares Wed. A. C. Wijnhout 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Trientien Henricks een bedrag van 

ƒ1000 c.g.. Als onderpand gelden zijn huis en al zijn goederen. 
NB. in de kantlijn: op 29-07-1680 is deze akte vervangen door een 
schuldbekentenis van ƒ900 c.g.; op 01-06-1695 is de akte opgeheven door 
transport van het onderpand. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

771 RAK  97 FOLIO:    323 DATUM:    11-09-1678 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Stientien Wed. van Ariaen Dach Moeder 
  Krael, Jan Voogd  
  Bierdrager, Jan Voogd  
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 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Ariaen en Joost als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een zilveren dukaton 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 
   

 

 

772 RAK  97 FOLIO:    323 DATUM:    05-12-1678 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Davids, Sieke Wed. Claes Mattheeuwsen Moeder 
  Schriver, Tobias Tobiassen Voogd  
  Kluiver, Willem Arentsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Teuwis Claessen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd twee pond groot en belooft hem op te 
voeden en te verzorgen en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

773 RAK  97 FOLIO:    323v  DATUM:    24-12-1678 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hans, Stientjen Wed. van Jan Berentsen Moeder 
  Hansen, Berent Voogd  
  Hansen, Louwerens Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Ariaen Jansen als vader 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ2 c.g. en belooft hem een handwerk te laten 
leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

774 RAK  97 FOLIO:     323v DATUM:    11-08-1679 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ramhorst, Sara Volmachtgeefster Wed. W. Oostenbroeck 
  Bentheim, Ant. van Momber Secretaris 
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  Sabé, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Johan Sabé om al haar zaken 

waar te nemen en te handelen zoals zij zelf gedaan zou hebben, indien 
aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

775 RAK  97 FOLIO:    324 DATUM:     15-07-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Potgieter, Simon Hendricksen Wdn. Gretien Jans Vader 
  Vesterinck, Gerhardt Voogd  
  Bollinck, Berend Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Marrigien Simons als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ500 g.g. en de 
helft van verschillende obligaties ten laste van de erven van burgemeester 
Derck Henricksen Vriese en Gesien Vriese, verder ca. ƒ50 à 60 c.g. geleend 
aan de grootvader Jan Claessen, de opbrengst van de lijfstoebehoren van de 
moeder en een bed met toebehoren. Hij belooft haar lezen, schrijven, naaien 
en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd 
is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

776 RAK  97 FOLIO:     324v DATUM:     29-07-1680 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Buiten Hofstraat 
   
 comparanten Dercks, Steven Schuldenaar Echtpaar 
  Keverlinck, Maria Jacobi Schuldenares  
  Wijnhout, Albert Claessen Schuldeiser De erven van … 
  Hendricks, Trientjen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de erven van Albert Claessen 

Wijnhout en echtgenote een bedrag van ƒ900 c.g. tegen 4½ procent per jaar. 
Als speciaal onderpand stellen zij hun huis. 
NB. in de kantlijn: op 03-05-1682 hebben schuldenaren de bekentenis 
vernieuwd; op 11-06-1685 is de bekentenis geroyeerd door transport van het 
huis. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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777 RAK  97 FOLIO:    325 DATUM:    03-08-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Susanna Wed. van Michiel Wouters Moeder 
  Frericksen, Floris Voogd  
  Dircksen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Hendrick Michielsen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd één rijksdaalder 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 
   

 

 

778 RAK  97 FOLIO:    325v DATUM:     07-04-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricks, Swaentien Wed. Willem Wijchersen vd Lunse Moeder 
  Wijchersen, Claes Voogd  
  Petersen, Willem  Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar twee minderjarige kinderen als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van ƒ50 c.g. en belooft 
hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een 
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

779 RAK  97 FOLIO:    325v DATUM:    09-05-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Buiten Hofstraat, tussen Teunis Caspersen en Stijntien Eckelboom 
   
 comparanten Jans, Swaentien Wed. van Jan Was Moeder 
  Hansen, Arent Voogd  
  Jansen, Andries Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Swaentien, Gesien en 

Jennechien Jans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. samen, 
waarvoor zij haar huis als onderpand stelt; zij belooft hen lezen, schrijven en 
naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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780 RAK  97 FOLIO:   326 DATUM:     05-08-1681 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ram, Simon Volmachtgever IUDr 
  Ram, Jochem Volmachtgever  
  Ram, Frerick Volmachtgever  
  Boelens, Peter Volmachtgever  
  Wolfsen, Helmich Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten, mede namens de afwezige familieleden Rudolph en Hillechien 

Ram, verstrekken een volmacht aan Helmich Wolfsen om namens hen te 
vorderen van de weduwe van Burgemeester Ram een inventaris van de 
nagelaten goederen en daarbij te doen wat noodzakelijk is, zoals 
comparanten zelf gedaan zouden hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

781 RAK  97 FOLIO:    326 DATUM:    22-08-1681 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricks, Swaentien Schuldenares Wed. W. Wijchertsen 
  Wijchertsen, Claes Voogd  
  Haverman, Willem Petersen Voogd  
  Ridder, Rijck Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante en de voogden over haar kinderen, verklaren schuldig te zijn 

aan Rijck Ridder wegens geleverd bier en huishuur een bedrag van ƒ284-14 
c.g. , waarvoor zij haar persoon en goederen als onderpand stelt, eventueel 
ter executie. 
NB. in de kantlijn: op 24-09-1681 is deze schuldbekentenis erkend door 
Gerrit Plate, getrouwd met schuldenares.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

782 RAK  97 FOLIO:    326v DATUM:    18-10-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jochums, Swaentien Wed. van Herman Cornelissen Moeder 
  Smitt, Marten Voogd  
  Bloem, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Gesien Harms als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot 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. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

783 RAK  97 FOLIO:    326v DATUM:    28-11-1682 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sebis, Sara Wed. van Jan Hendricksen Moeder 
  Wael, Pieter de Voogd  
  Petersen, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hendrick en Martha 

Jansen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ18 c.g. voor de zoon en 
ƒ8 c.g. en een bed met toebehoren voor de dochter 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 
    

 

 

784 RAK  97 FOLIO:     327 DATUM:    12-12-1682 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gijsbertsen, Sweer Wdn. van Femmetien Everts Vader 
  Gijsberts, Jan Voogd  
  Evertsen, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Evert en Reinier 

Sweertsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk twee 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 
   

 

 

785 RAK  97 FOLIO:     327v DATUM:     15-02-1683 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Stijntien Wed. van Dirck Coster Moeder 
  Graef, Hendrik de Voogd  
  Ham, Jacob Peters ten Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Annechien Dirks als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

786 RAK  97 FOLIO:    327v  DATUM:     04-06-1683 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Leijdecker, Simon Abrahamsen Wdn. Hermina Backers Vader 
  Pastoor, Laurens Voogd  
  Jaspersen, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aleida en Heijman als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd alle lijfstoebehoren en zilverwerk 
waarvan de inventaris berust bij hun tante Geertruida Backers in Amsterdam 
en aan de voogden zal worden overhandigd; hij belooft hen lezen, schrijven, 
naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 09-05-1698 heeft Heijman Simonsen zijn voogden 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

787 RAK  97 FOLIO:   328  DATUM:    01-07-1684 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schout, Steven Cornelis Volmachtgever Emmeloord 
  Wolfsen, Helmich Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Helmich Wolfsen om zijn zaken 

waar te nemen zowel binnen als buiten rechten. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

788 RAK  97 FOLIO:    328v DATUM:     02-07-1684 

 onderwerp Borgtocht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Abrahamsen, Simon Borg  
  Olijcan, Pieter Voogd  
  Wijertsen, Evert Voogd  
  Vriese, Jacob Voogd  
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 samenvatting Comparant stelt al zijn acties die hij op de stad Kampen heeft als onderpand 

voor een bedrag van ƒ200 c.g. en wat hij verder nog zal ontvangen, ten 
behoeve van de voogden over de kinderen van Henrick Tricht. 
NB. in de kantlijn: op 18-09-1684 hebben de voogden comparant ontslagen 
van deze borgtocht.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

789 RAK  97 FOLIO:    328v DATUM:    11-12-1684 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aerents, Simontien Wed. van Jan de Jonge Moeder 
  Gronde, Abraham van de Voogd Med.dr. 
  Rhenen, Jan van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lucas en Jacobus de 

Jonge als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van 
ƒ300 c.g., waarvoor zij haar moeders goed groot ƒ400 c.g., dat nog bij de 
voogden is, als onderpand stelt, waarvan zij het vruchtgebruik heeft; 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, mits 
nog een derde voogd wordt aangesteld, b.v. haar vader of een van de 
vrienden uit Deventer. 
NB. in de kantlijn: op 10-09-1685 hebben Arent Jacobs en echtgenote 
Marrichien Peters (vader van comparante) beloofd het bedrag van ƒ300 te 
betalen indien dit niet uit moeders middelen kan en aan comparante haar 
moeders deel pas uit te betalen als haar kinderen zijn voldaan; op 18-05-1697 
bedankt Lucas zijn voogden met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Zie Apostille dd 10-09-1685. 
   

 

 

790 RAK  97 FOLIO:    329 DATUM:    09-09-1686 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en plaatsje 
  Kampen, buiten de Hagenpoort, op den Noort 
   
 comparanten Isacks, Swane Wed. van Peter Petersen Moeder 
  Canneman, Lambertus Voogd  
  Spaarleer, Herman Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Femmechien Peters 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd honderd daalders en een bed met 
toebehoren en belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te 
doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 
NB. in de kantlijn: op 11-02-1693 heeft comparante met haar echtgenoot 
Gerrit Janssen Wachter haar huis als onderpand gesteld; op 11-02-1705 
bedankt Femmechien haar voogden met belofte van vrijwaring.  



276 
 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

791 RAK  97 FOLIO:    329v DATUM:     07-10-1686 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, tussen Jan M. Schinkel en Trijne Banties 
   
 comparanten Jacobs, Sophia Schuldenares Wed. Steenbergen 
  Balviaen, Abraham Momber Schoonzoon 
  Buis, Johan Schuldeiser IUDr 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Johan Buis een bedrag van ƒ600 

c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij haar woonhuis, 
strekkend tot achteraan het huis van Gerrit Cornelissen van Cotens. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

792 RAK  97 FOLIO:    330 DATUM:    12-10-1686 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arents, Simontien Comparante Echtg. Cornelius Omius 
  Bentheim, Ant. van Momber Secretaris 
  Schocker, Arent Jacobs Vader Deventer 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat haar vader haar financieel heeft gesteund om de 

kruidenierswinkel van goederen te voorzien en te verbouwen, zodat zij met 
haar kinderen daarvan kan leven en het geïnvesteerde geld kan terugbetalen, 
waarvoor zij met haar persoon en goederen garant staat. In feite is haar 
vader eigenaar van e.e.a. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

793 RAK  97 FOLIO:    330v DATUM:     25-11-1686 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Omius, ds Simon Comparant Weduwnaar 
  Omius, Cornelis Zoon  
  Wolfsen, dr Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, doende de nalatenschap van zijn vrouw te regelen, verklaart 

voor zijn zoon Cornelis, thans varende, als kinderbewijs slechts ƒ5 c.g. te 
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kunnen betalen, omdat de zoon in kwestie hem in opvoeding en onderhoud 
al zoveel heeft gekost. Een en ander wordt door de gevolmachtigde dr 
Wolfsen geaccepteerd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

794 RAK  97 FOLIO:     331 DATUM:    11-04-1688 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huisje, erf en where 
  Kampen, Buiten Hofstraat, tussen ds Buigheer en een huisje vd armen 
   
 comparanten Gerrits, Stijntien Wed. van Bastiaen Sardijn Moeder 
  Metselaer, Claes Jansen Voogd  
  Henricksen, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon François Sardijn als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. waarvan zij het vruchtgebruik 
heeft en waarvoor zij haar huisje als onderpand stelt. Zij belooft hem 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 18-03-1712 heeft François zijn voogden bedankt met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

795 RAK  97 FOLIO:    331 DATUM:     07-06-1688 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, hof, erf en where 
  Kampen, Groenestraat, achter t.o. het Weeshuis 
   
 comparanten Jans, Sibrigh Wed. Claes Wijchersen vd Lunse Moeder 
  Lunse, Wijcher J. v.d. Voogd  
  Doctor, Jan Florissen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Wijer Claessen van der 

Lunse als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ250 c.g. 
en nog ƒ30 c.g. en de grootste koperen pot, van welke bedragen zij het 
vruchtgebruik heeft en waarvoor zij als onderpand stelt haar huis. 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 
   

 

De bladzijden 332 t/m 342v zijn blanco. 

796 RAK   97 FOLIO:    343 DATUM:    08-01-1678 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eijbergen, Thomas Hendricksen Wdn. Grietien Lucassen Vader 
  Teklenburgh, Jan Voogd  
  Crul, Wolter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hendrick, Jan en Peter 

Thomassen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ25 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 25-04-1681 bedankt Hendrick de voogden; op 16-12-
1691 doet Peter hetzelfde. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

797 RAK  97 FOLIO:    343 DATUM:    24-08-1678 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Een stuk land met nog te bouwen getimmerte 
  Kampen, buiten de Hagenpoort, tussen J. Gaetentwijnder en de bleek  
   
 comparanten Alberts, Truijde Schuldenares Wed. Willem Claessen 
  Wolfsen, Helmich Momber IUDr 
  Bisschops, Hendrina Schuldeiseres Wed. Jacob Veene 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Hendrina Bisschops een bedrag 

van ƒ100 c.g. tegen 5 procent, wegens de noodzakelijke herbouw van haar 
afgebroken huisje buiten de Hagenpoort. Als speciaal onderpand geldt  haar 
land, strekkend tot aan de IJssel. 
NB. in de kantlijn: op 22-10-1681 heeft comparante de bekentenis hernieuwd; 
op 19-10-1686 heeft zij de schuldbekentenis gerenoveerd in gezelschap van 
haar dochters Willemtien en Aeltien; op 10-11-1699 meldt Helmich Wolfsen 
namens dr Egbertus Veene van bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

798 RAK  97 FOLIO:    344 DATUM:    05-12-1678 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Theeuwsen, Theunis Wdn. Mechtelt Carsten Henkses Vader 
  Cops, Wolter Hendricksen Voogd  
  Holtman, Hermen Hermsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Carst en Trijntien 

Theunissen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 
ƒ200 c.g. en verder wat linnengoed en belooft hen lezen, schrijven, naaien en 
een handwerk ter laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 30-07-1695 bedankt Carst Theunissen zijn voogden met 
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belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

799 RAK  97 FOLIO:    344v  DATUM:     07-04-1679 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Trientien Wed. van Jan Vos Moeder 
  Hulleman, Willem Voogd  
  Woltersen, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Margreta en Trientjen 

Jan Vos als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ50 c.g., een bed 
met toebehoren en een zilveren lepel; zij belooft hen lezen, schrijven, naaien 
en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

800 RAK  97 FOLIO:    345 DATUM:    19-05-1679 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelissen, Timan Wdn. van Jennechien Joosten Vader 
  Steenhuijsen, Berent J. Voogd  
  Verweij, Bitter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Elisabeth en Maria 

Timans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ25 c.g. en de 
lijfstoebehoren 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 
   

 

 

801 RAK  97 FOLIO:     345 DATUM:    20-05-1679 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Trijntien Wed. van Geert Willems  Moeder 
  Willemsen, Herbert Voogd  
  Gerritsen, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Aeltien Geerts als 
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vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g. en een bed 
met toebehoren en belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te 
doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn.  
NB. in de kantlijn: op 21-12-1696 heeft Hendrick Harmsen Smitt, erfgenaam 
van Aeltien Geerts, de voogden bedankt met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Overledene is afkomstig van het Haatland; Akte is doorgehaald. 
   

 

 

802 RAK  97 FOLIO:    345v  DATUM:    12-06-1679 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsen, Teunis Wdn. van Marrigien Jochums Vader 
  Jansen, Herman Voogd  
  Hansen, Philips Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Jacobjen Teunis als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd één daalder en belooft haar goed te 
verzorgen en haar een handwerk te laten leren en te doen wat een goed 
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

803 RAK  97 FOLIO:    345v DATUM:    11-11-1679 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hans, Trijntien Wed. van Jan Hermsen Moeder 
  Hermsen, Dirck Voogd  
  Hooghhertien, Wolter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Jansen als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd één dukaton 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 
   

 

 

804 RAK  97 FOLIO:    346 DATUM:    05-02-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evertsen, Theunis Wdn. van Susanna Joosten Vader 
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  Stoltenburgh, Hendrick J. Voogd  
  Barteltsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Johannes Theunissen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd één dukaton en belooft hem lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat van een goed vader 
wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

805 RAK  97 FOLIO:    346 DATUM:    16-02-1680 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Martens, Toto Comparante  
  Wolters, Jacob Voogd  
  Bolter, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparante bedankt haar voogden voor het beheer en de ontvangst van 

haar vaders erfenis en belooft hen te vrijwaren van alle aanspraken. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

806 RAK  97 FOLIO:    346 DATUM:    15-03-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Francken, Trijne Wed. van Thimen Herms Moeder 
  Franken, Jacob Voogd  
  Engbertsen, Albert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarig kind als vaders erfdeel te 

hebben gereserveerd honderd rijksdaalders, uit te betalen als hij 20 jaar is 
en waarvan de moeder het vruchtgebruik heeft, verder een bed met 
toebehoren; zij belooft hem(?) lezen, schrijven en een handwerk te laten 
leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Naam van het kind is niet vermeld. 
   

 

 

807 RAK  97 FOLIO:    346v DATUM:     12-08-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Alberts, Trijntien Wed. van Lambert Stevens Moeder 
  Isacks, Robert Voogd  
  Jansen, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Steven Lamberts als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd één daalder 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 
   

 

 

808 RAK  97 FOLIO:     346v DATUM:    03-09-1681 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Veerschip 
   
 comparanten Radijs, Trijntien Schuldenares Wed. Engb. Eckelboom 
  Bentheim, Ant. van Momber Secretaris 
  Slott, Teunis Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparante, van wie de echtgenoot voogd was over de zoon van Peter Slott, 

genaamd Hendrick Slott, verklaart schuldig te zijn aan de mede-voogd 
Teunis Slott een bedrag van ƒ150 c.g. waarvoor zij als onderpand stelt haar 
veerschip. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

809 RAK  97 FOLIO:     347 DATUM:     17-11-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Theunis Wdn. van … Vader 
  Aenstoot, Gerrit Voogd  
  Hartslager, Willem Hendr. Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Rijckien, Jaspar, Jan en 

Reijner Theunissen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12 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 Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

810 RAK  97 FOLIO:    347v DATUM:    10-12-1681  

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Johnson, Thomas Gevolmachtigde  
  Ardinois, Isacq Volmachtgever  
  Veen, Joan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant maakt, namens zijn opdrachtgever, op zijn beurt volmachtig Joan 

Veen om namens deze van de erven van Berent Noortberg sr een bedrag van 
ƒ81-19-12 c.g. te eisen of hen gerechtelijk te vervolgen en verder alles te 
doen wat daarbij noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

811 RAK  97 FOLIO:    347v DATUM:     13-02-1682 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Schip 
   
 comparanten Radijs, Trijntien Gerrits Schuldenares Wed. E. Eckelboom 
  Nuis, H. Momber Secretaris 
  Eckelboom, Hendrick Schuldeiser Voogd 
  Lucassen, Peter Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen van 

Engbert Eckelboom een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 5 procent afkomstig van 
het erfdeel van hun moeder, Trijntien Hendricks; zij belooft dit in termijnen 
terug te betalen, de laatste termijn met St. Jacob 1684, waarvoor zij als 
onderpand stelt haar schip met alles wat daartoe behoort. 
NB. in de kantlijn: op 26-02-1684 en 04-12-1685 is de akte hernieuwd; op 15-
10-1687 melden de voogden over de kinderen door schuldenares en haar 
echtgenoot, Dirck Cornelissen, te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Details in de akte; Akte is doorgehaald. 
   

 

 

812 RAK  97 FOLIO:     348 DATUM:    22-06-1682 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Heijmansen, Thomas Wdn. van Geertien Wolters Vader 
  Jansen, Jacob Voogd  
  Dircksen, Dirck Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Wolter en Vrouken 

Thomassen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 
ƒ400 c.g. samen en voor de dochter nog een bed met toebehoren 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 Geen 
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813 RAK  97 FOLIO:    348v DATUM:     31-05-1683 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Trijntien Wed. Hendrik Jansen Grotenhuijs Moeder 
  Nijenburgh, Hendrik H. vd Voogd  
  Nijenburgh, Jan B. v. der Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hermen, Hendrick en 

Maria Grotenhuijs als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ6 c.g. en 
belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

814 RAK  97 FOLIO:    348v DATUM:    18-10-1683 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Harmsen, Teunis Comparant  
  Bergh, Willem Janssen van den Voogd  
     
 samenvatting Comparant bedankt zijn voogd voor het beheer van zijn moeders goederen 

en belooft hem te vrijwaren van alle aanspraken. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

815 RAK  97 FOLIO:    349 DATUM:    27-10-1683 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Theunissien Wed. van Dirck Stoffers Moeder 
  Schutter, Henrick Corn. Voogd  
  Stoffersen, Teunis Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan, Antonij en 

Hermen Dircksen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 
ƒ25 c.g. samen en de lijfstoebehoren, die verkocht zullen worden 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 
   

 

 

816 RAK  97 FOLIO:     349 DATUM:    19-12-1683 
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 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Radijs, Trijntien Wed. van Engbert Eckelboom Moeder 
  Eckelboom, Geurt Voogd  
  Middeldorp, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Barbara Eckelboom 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. en een bed met 
toebehoren en belooft haar lezen en schrijven te laten leren en te doen wat 
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 26-05-1701 bedankt Barbara haar voogden met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

817 RAK  97 FOLIO:    349v  DATUM:    18-06-1684 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Schuit 
   
 comparanten Stavoren, Trijne Caspers van Volmachtgeefster  
  Stavoren, Henrick Nicolaessen v. Momber Zoon 
  Bogaert, Herman Gevolmachtigde Roededrager  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan de roededrager Herman Bogaert om 

namens haar te innen van Ruige Jans Albert een bedrag van ƒ160 c.g. dat zij 
nog tegoed heeft als betaling voor haar schuit en verder alles te doen wat 
noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

818 RAK  97 FOLIO:    350 DATUM:    20-05-1685 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Schuit 
   
 comparanten Staveren, Trijne Caspars van Volmachtgeefster  
  Staveren, Hendrik Nicolaessen van Momber Zoon 
  Meijer, Wolter Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Wolter Meijer om namens haar 

van Ruige Jans Albert een bedrag van ƒ160 c.g. te eisen dat zij tegoed heeft 
wegens haar door hem gekochte schuit en te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
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819 RAK  97 FOLIO:    350 DATUM:    22-06-1686 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ketten, Theodorus Jois van der Comparant  
  Ketten, Lucas van der Voogd  
  Eeckhout, Henricus Voogd  
  Engels, Joan Voogd IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft zijn voogden bedankt voor het goede beheer van zijn 

goederen en belooft hen te vrijwaren van alle aanspraken. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

820 RAK  97 FOLIO:     350v DATUM:     17-11-1686 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Erf op Uijterwijck etc. 
   
 comparanten Zutphen, Thiman van Wdn. van Jacomina Sweersen Vader 
  Pool, Berent de Voogd  
  Emst, Andries van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Aeltien  van Zutphen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een aandeel in het erf op 
Uijterwijck, de russenmate en het kampje gekocht van Hendrick Keurbeecke, 
verder een bedrag van ƒ600 c.g. en de lijfstoebehoren, waarvan hij het 
vruchtgebruik heeft. Hij belooft haar goed op te voeden en te verzorgen en te 
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

821 RAK  97 FOLIO:    351 DATUM:    25-01-1687 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dircksen, Thijs Wdn. van Aeltien Jans Vader 
  Dircksen, Jan Voogd Op ‘t Haatland 
  Claessen, Albert Voogd Zwartendijk 
     
 samenvatting Comparant, wonend aan de Zwartendijk, verklaart voor zijn kinderen 

Dirckjen, Geertien, Jan en Henrickien Thijs als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd ieder 50 daalders van 30 stuivers, de dochters een bed met 
toebehoren en de zoon een koe, verder de lijfstoebehoren; hij 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 Geen 
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822 RAK  97 FOLIO:    351v DATUM:    22-09-1687 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Trijntien Wed. van Jan Wesselsen Moeder 
  Eijbergen, Thomas Voogd  
  Gijsbertsen, Sweer Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Mettien Jans als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12 c.g. en een bed met toebehoren 
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 
   

 

 

823 RAK  97 FOLIO:    351v DATUM:     23-06-1688 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arents, Truijde Comparante  
  Hartogh, Lambert Matthijssen Voogd  
     
 samenvatting Comparante bedankt haar voogd voor het goede beheer van haar goederen 

en belooft hem te vrijwaren van alle aanspraken. 
   
 bijzonderheden Geen 
   
 

De bladzijden 352 t/m 359v zijn blanco. 

824 RAK  97 FOLIO:    360 DATUM:    23-08-1688 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sasse, Jan Comparant  
  Suirman, Abram Voogd  
  Jacobsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant bedankt zijn voogden voor het goede beheer van zijn vaders 

goederen en die van zijn grootmoeder Meijntie Wolfs en belooft hen te 
vrijwaren van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

825 RAK  97 FOLIO:     360 DATUM:     03-09-1688 

 onderwerp Borgstelling 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Maine, Jacob de Borg  
  Dijckhuijsen, Otto van Borg  
  Patronis, Catharina  Begunstigde Wed. de Maine 
     
 samenvatting Comparanten stellen zich borg ten behoeve van hun (schoon)moeder 

Catharina Patronis voor de eventuele aanspraken van de erven van Dimmer 
de Maine op de gelden die zich op de Bank van Lening bevinden om zo 
nodig een kapitaal oorspronkelijk van ƒ6000 c.g., nu resterende ƒ1500 c.g. te 
kunnen restitueren en een jaar rente ad ƒ225 en een jaar huishuur vanaf 01-
09-1688.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

826 RAK  97 FOLIO:    360v DATUM:     27-09-1688 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Buiten Nieuwstraat, tussen Heijltien Wijnhout en Jan G. Backer 
   
 comparanten Jochems, Jan Schuldenaar Echtpaar 
  Cornelis, Maaiken Schuldenares  
  Joris, Henrick Voogd  
  Hartman, Ibe Voogd  
  Berents, Peter Schuldeiser Echtpaar - Deventer 
  Dercks, Hester Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten en de voogden over de kinderen uit het vorige huwelijk van 

schuldenares, verklaren schuldig te zijn aan Peter Berents en echtgenote 
een bedrag van ƒ650 c.g. tegen 4½ procent per jaar. Als speciaal onderpand 
stellen zij hun huis, strekkend tot achteraan de Hofstraat, dat nog bezwaard 
is met ƒ200 g.g. en ƒ500 c.g.  

   
 bijzonderheden Zie Apostille dd 27-09-1688. 
   

 

 

827 RAK  97 FOLIO:     361 DATUM:    01-10-1688 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kempher, Johannes Wdn. van Alegonda Burggrave Vader 
  Foccoma, ds Voogd  
  Eekholt, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerhardus, Johanna 

Willemina en Geertruijdt Kempher als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd alles wat testamentair door hun grootmoeder Johanna 
Willemina van Isselsteijn is vastgelegd, alle lijfstoebehoren en ieder kind 32 
zilveren dukatons, die de vader nog tegoed heeft van de Geestelijkheid dezer 
stad; hij belooft hen goed op te voeden en dienstige oefeningen te 
onderwijzen, waarmee de voogden tevreden zijn. 
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NB. in de kantlijn: op 06-01-1701 bedankt Johanna Willemina Kempher haar 
voogden met belofte van vrijwaring; op 23-09-1702 doet Gerhardus hetzelfde 
en op 09-08-1707 Geertruijdt eveneens; voogd Foccoma is vervangen door 
Aper Herweijer. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

828 RAK  97 FOLIO:    361v DATUM:    17-10-1688 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where genaamd de Rode Molen 
  Kampen, Geerstraat,  
   
 comparanten Roerinck, Jacob Janssen Wdn. Petertien van Dijck Vader 
  Bollinck, Berent Voogd  
  Keijser, Abraham Isaacksen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Herman 

Roerinck als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300 
c.g. samen, waarvan hij het vruchtgebruik heeft en waarvoor zijn huis als 
onderpand dient; 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 
   

 

 

829 RAK   97 FOLIO:    362 DATUM:     26-11-1688 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where met hofje 
  Kampen, Vloeddijk, in het Buiten Espel, tussen J. van Heerde en ds Schaffer 
   
 comparanten Bleecker, Jacob Schuldenaar Echtpaar 
  Gerrits, Jannechien Schuldenares  
  Smitt, Willem Schuldeiser Voogd 
  Wende, Jan van der Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen 

van Jan van Borculoo en Aeltien Smitt, een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 5 
procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun huis, tegenwoordig 
bewoond door Henrick Pagadt, strekkend tot achteraan de where van wijlen 
Jan Arentsen van Galen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

830 RAK  97 FOLIO:    362v DATUM:    05-12-1688 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Danielsen, Jelis Wdn. van Maria Jans Vader 
  Noort, Jacob Henriksen vd Voogd  
  Pouwelsen, Pauwel Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Daniel en Jan Jelisen 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 363 t/m 373v zijn blanco. 

831 RAK  97 FOLIO:     374 DATUM:     05-07-1677 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Timmerman, Wessel Hendricksen Wdn. Geesken Hermsen Vader 
  Jurriaensen, mr Berent Voogd  
  Detten, mr Hendrick van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Geertjen Wessels als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g., gevestigd op zijn huis en 
een bed met toebehoren; hij belooft haar al het nodige te verschaffen en te 
doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

832 RAK  97 FOLIO:     374 DATUM:     05-11-1677 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Willem Volmachtgever  
  Hanius, Fr.  Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Fr. Hanius om zijn zaken waar 

te nemen, in het bijzonder die tegen de weduwe van Hendrick van Biesen en 
daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

833 RAK  97 FOLIO:    374v DATUM:     15-11-1677 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed Huis, erf en where 
  Zwolle, Kromme Jack 
   
 comparanten Poortsluijter, Wolter Meijer Wdn. Hendrina Lentinck Vader 
  Meijer, Dirck Voogd  
  Sluijter, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Harman, Gerrit, 

Bartholomeus en Dorothea Meijer als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd ƒ25 c.g. ieder, waarvoor de grootmoeder Dorothea Willems 
haar huis hypothekeert; 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 
   

 

 

834 RAK  97 FOLIO:    374v DATUM:    21-02-1678 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rentinck, Willem Egbertsen Wdn. Jennechien Roelofs Vader 
  Rentinck, Bartelt Egbertsen Voogd  
  Wijringen, Albertus van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarig kind als moeders erfdeel te 

hebben gereserveerd ƒ50 c.g. of een bed met toebehoren en belooft het 
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 22-03-1695 bedankt Gieltjen Rentick haar voogden met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

835 RAK  97 FOLIO:     375 DATUM:     15-04-1678 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Haersolte, Wolf van  Volmachtgever Heer toe Yrst 
  Hanius, Franciscus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Franciscus Hanius om zijn 

zaken hier in Kampen waar te nemen. 
   
 bijzonderheden Geen 
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836 RAK  97 FOLIO:    375 DATUM:    31-12-1678 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wesselsen, Willem Wdn. van Aeltien Lubberts Vader 
  Jansen, Wessel Voogd  
  Petersen, Lubbert  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Marrigien en Dirckjen 

Willems als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 
c.g. samen, te versterven van het ene kind op het andere, een bed met 
toebehoren en de lijfstoebehoren, die verkocht zullen worden. Mocht de 
vader in financiële problemen komen, dan zullen deze bedragen altijd eerst 
aan de kinderen moeten worden uitgekeerd. Hij 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 12-10-1705 meldt Dirckjen Willems, vergezeld door  
echtgenoot Tijmen Werners, haar voogden te bedanken met belofte van 
vrijwaring. Voogd Wessel Jansen is vervangen door zijn broer Henrick 
Jansen Kock.    

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

837 RAK  97 FOLIO:     375v DATUM:    24-03-1679 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wael, Willemtjen Peters de Wed. van … Moeder 
  Jacobsen, Thomas Voogd  
  Gerritsen, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jannegien en Jacob 

Jacobsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd één rijksdaalder en 
belooft hen goed op te voeden en te verzorgen, ze een handwerk te laten 
leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

838 RAK  97 FOLIO:     376 DATUM:    23-04-1679 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lucas, Webbechien Wed. van Gerrit Hermsen Moeder 
  Barthuijs, Jan Hermsen Voogd  
  Lucassen, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Judith en Herman 
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Gerritsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder één dukaton en 
belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

839 RAK  97 FOLIO:    376 DATUM:     04-11-1679 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. het land in Oosterwolde 
  2. huizen, erven, wheren 
      Kampen, Achter de nieuwe Muur, in de Luthersesteeg en de Breedesteeg 
   
 comparanten Gerrits, Wijghman Wdn. van Willemtien Peters Vader 
  Zutphen, Thimen van Voogd  
  Maten, Hermen van der Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Peter Wijghmans als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1400 c.g., waarbij 
inbegrepen ƒ100 voor moeders kleren; dit bedrag blijft onder berusting van 
de vader, die hiervoor als onderpand stelt een obligatie ten laste van de 
weduwe van Wolter Jurriaensen Ridder, een obligatie op Helmich Petersen 
Ramaker en alle goederen die hij met zijn vrouw in gemeenschap heeft 
bezeten: zoals land in Oosterwolde, diverse huizen en obligaties en verder 
een zilveren lepel. 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 31-10-11702 bedankt Peter Wijghman zijn voogden met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Details in de akte. 
   

 

 

840 RAK  97 FOLIO:    376v DATUM:     04-11-1679 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rogier, Willem Volmachtgever Uit Nieuwenburgh 
  Sabé, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Johan Sabé om zijn zaken waar 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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841 RAK  97 FOLIO:     377 DATUM:     17-01-1680 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Timmerman, mr Willem Schuldenaar Echtpaar 
  Hendricks, Trientjen Schuldenares  
  Claes, Hircke Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogd over de kinderen van 

Jan Hendricksen Visscher een bedrag van ƒ250 c.g. met twee jaar rente, 
samen ƒ275 c.g., een bedrag dat comparant als mede-voogd beheert en 
heeft belegd. Als speciaal onderpand stellen zij de legitieme portie van de 
erfenis van hun moeder Trientien Jans, weduwe van de Weteringe; 
comparanten mogen aflossen met ƒ20 à ƒ25.     

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

842 RAK  97 FOLIO:    377v DATUM:     23-09-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Diest, Willem Arentsen van Wdn. van Clasien Willems Vader 
  Suijderweert, Hendrick J. Voogd  
  Vrijdagh, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Arent, Jan en Marchien 

van Diest als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ25 c.g. 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 Geen 
   

 

 

843 RAK  97 FOLIO:     377v DATUM:    02-12-1680 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsen, Willem Wdn. van Jennechien Jans Vader 
  Lucassen, Albert Voogd  
  Jansen, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jennechien en Hermien 

Willems als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ30 c.g. 
waarvoor moeders kleding onderpand is, 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
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844 RAK  97 FOLIO:    378 DATUM:     05-02-1681 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Vloeddijk 
   
 comparanten Schaep, Wolter Johan Comparant Mede namens zuster 
     
 samenvatting Comparant verklaart, mede namens zijn zuster, ontvangen te hebben een 

bedrag van ƒ50 g.g. met rente, afkomstig van een huis op de Vloeddijk, 
eigendom geweest van Jan Arentsen Cappert, geërfd van zijn schoonvader, 
Jan ter Stege en bij gerechtelijke verkoping gekocht door dr R. Hoolboom, 
waarvan het originele document verdwenen is. Mocht dit weer gevonden 
worden, dan heeft het geen waarde meer.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

845 RAK  97 FOLIO:     378 DATUM:     01-06-1681 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijggersen, Wijgger Wdn. van … Vader 
  Bloem, Jan Voogd  
  Jacobsen, Herman Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Wijgger, Anna en Peter 

Wijggers als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder één 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 Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

846 RAK  97 FOLIO:     378v DATUM:    05-07-1681 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wallis, Wilhelm Volmachtgever Advocaat 
  Hanius, Franciscus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Franciscus Hanius om zijn 

zaken waar te nemen, hier en elders, in het bijzonder die tegen Wolterus 
Nijhof IUDr en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
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847 RAK  97 FOLIO:    378v DATUM:    19-12-1681 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Harms, Wijcchertien Volmachtgeefster  
  Sabé, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Johan Sabé om haar zaken 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

848 RAK  97 FOLIO:    379 DATUM:    25-07-1682 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Blanckevoort t.d. Hofstede, Willem Volmachtgever  
  Hemert t.d. Cruijtenbergh, Jacob Volmachtgever  
  Blanckevoort, Johan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Johan Blanckevoort om 

hun zaken waar te nemen, in het bijzonder om van de jonkers Warner en Jan 
toe Boeckop te vorderen het legaat waarop zij volgens het testament van Jan 
Bosman recht hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

849 RAK  97 FOLIO:    379v DATUM:    03-08-1682 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Courtsen, Willemtien Wed. van Adam Hansen Moeder 
  Christiaensen, Hermen Voogd  
  Harpsté, Dirk Lucassen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Anna Magdalena, 

Johannes en Hendrina Adams als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 
samen een pond groot en belooft hen lezen, schrijven, naaien 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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850 RAK  97 FOLIO:    379v DATUM:    21-06-1683 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bitter, Willem Wdn. van Catharina Orschik Vader 
  Bitter, Roelof Voogd  
  Munnen, Jan Arensen van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Sophia, Anna en 

Elisabeth Willems als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen 
honderd rijksdaalders en het zilver/goud van haar lijfstoebehoren en belooft 
hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed vader 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 11-05-1702 hebben Sophia en Anna de voogden 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

851 RAK  97 FOLIO:    380 DATUM:    21-09-1683 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Erf te Zalk 
   
 comparanten Jansen, Willem Wdn. van Swaentien Franken Vader 
  Franken, Heimerik Voogd  
  Twent, Evert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Willemsen als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ400 c.g. en belooft hem 
lezen, schrijven en wat verder nodig is te laten leren en te doen wat een goed 
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. De vader heeft het 
vruchtgebruik tot het kind 18 jaar is; deze krijgt ook nog een kalf en een 
aandeel in het erf van Franke Willemtien te Zalk en het zilver van de 
lijfstoebehoren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

852 RAK  97 FOLIO:    380 DATUM:    27-05-1684 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hillebrant, Willem Comparant Echtpaar 
  Morgensteren, Machtelt Comparante  
  Morgensteren, Geurt Jansen Overledene Broer 
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  Baecké, Herman de Administrateur Burgemeester - IUDr 
     
 samenvatting Comparant verklaart namens zijn vrouw, erfgename van haar broer Geurt, 

overleden in Oost-Indië, van de administrateur te hebben ontvangen alle 
goederen die tot het erfhuis van haar oom Albert Geurtsen behoorden, van 
wie comparante en haar broer enige erfgenamen waren. Zij bedanken voor 
het goede beheer. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

853 RAK  97 FOLIO:    380v  DATUM:     08-09-1684 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Wijccher Volmachtgever  
  Sabé, Joan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Joan Sabé om zijn zaken waar 

te nemen, in het bijzonder die tegen dr Johan Veene c.s., in der minne of 
gerechtelijk  en te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

854 RAK  97 FOLIO:     381 DATUM:    29-01-1685 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cock, Wessel Janssen Wdn. van Albertien Wessels Vader 
  Cock, Hendrick Janssen Voogd  
  Cock, Tijmen Janssen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Wijcchertien, Wessel en 

Albertien Cocks als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 
ƒ2000 c.g. samen, de dochters ieder een bed met toebehoren en de zoon een 
paard of 50 daalders en de lijfstoebehoren, die verkocht zullen worden. Bij 
overlijden van één kind, ontvangen de twee anderen ƒ1600 c.g., bij overlijden 
van twee kinderen, het overblijvende kind ƒ1200 c.g. Als onderpand gelden 
zijn goederen en alles wat hij nog zal erven. Hij 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. 
NB. in de kantlijn: op 08-11-1706 melden de voogd over de zoon van 
Wijcchertien Wessels en Geurt Janssen, en Wessel en Albertjen Wessels 
hun voogden te bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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855 RAK  97 FOLIO:    381v DATUM:     07-04-1685 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albertsen, Wijnolt Wdn. van Grietien Jans Vader 
  Slotemaker, Jan Dircksen Voogd  
  Swanenburgh, Peter Dircksen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Rebecca, Albert, Jan en 

Pouwel Wijnoltsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ6 
c.g. 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 Geen 
   

 

 

856 RAK  97 FOLIO:     382 DATUM:    28-04-1685 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vos, Willem Wdn. van Elsien van Aken Vader 
  Pastoor, Arent Voogd  
  Gerker, Lubbert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon als moeders erfdeel te 

hebben gereserveerd een bedrag van ƒ400 c.g. en een zilveren kop en 
belooft hem goed te verzorgen en te doen wat een goed vader betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

857 RAK  97 FOLIO:    382 DATUM:    08-05-1685 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backer, Willem Jansen Wdn. van Hadewich Hermsen Vader 
  Backer, Frerick Jansen Voogd  
  Berentsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrick, Hermen, Gerrit 

en Sijgien Willems als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag 
van ƒ100 c.g. samen en zijn dochter een beest. 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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858 RAK  97 FOLIO:    382v DATUM:    18-07-1685 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, bij de Hagenpoort 
   
 comparanten Overbosch, Wijcher Schuldenaar Echtpaar 
  Arents, Aeltien Schuldenares  
  Broek, Hendrik M. van den Schuldeiser Voogd 
  Snel, Jan Schuldeiser Voogd 
  Willemsen, Rutger  Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over Hette Jacobs, 

zoon van Jacob Dircksen en Jennechien Peters, een bedrag van ƒ700 c.g. 
tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun huis, 
strekkend tot aan de Nieuwstraat, tussen de weduwe van brgm. van 
Tengbert en Jaspar van Elseneur. 
NB. in de kantlijn: op 14-06-1688 meldt een der voogden van bovenstaande 
te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

859 RAK  97 FOLIO:    383 DATUM:     30-09-1685 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Raes, Willem Willemsen Wdn. van … Vader 
  Raes, Jan Willemsen Voogd  
  Nijenhuijs, Gerrit Janssen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Femmechien en 

Johannes Willemsen Raes als moeders erfdeel te hebben gereserveerd 
ieder ƒ25 c.g. en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te 
laten leren en te doen wat van een goed vader wordt verwacht, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

860 RAK  97 FOLIO:     383v DATUM:    27-07-1685 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, bij de Hagenpoort 
   
 comparanten Overbosch, Wijcher Schuldenaar Echtpaar 
  Arents, Aeltien Schuldenares  
  Snell, Berent Schuldeiser Voogd 
  Bosch, Aert Janssen Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over het kind van 



301 
 

Rijck Janssen, een bedrag van ƒ140 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als 
speciaal onderpand geldt hun huis, tussen oom Jaspar van Elseneur en 
vrouw van ’t Engbert. 
NB. in de kantlijn: op 02-05-1688 meldt een der schuldeisers van 
bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

861 RAK  97 FOLIO:    384 DATUM:    03-12-1685 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Teunissen, Willem Wdn. van Aeltien Jacobs Vader 
  Draek, Jacob Jansen Voogd  
  Brasser, Jacob Jansen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Jacob en Battien 

Willems als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ60 c.g. 
samen, de zoons een werpnet en drie pooknetten en het meisje naailessen 
en belooft hen lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een goed 
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

862 RAK   97 FOLIO:     384 DATUM:     15-04-1686 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Franssen, Willem Schuldenaar  
  Slott, Hendrick Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hendrick Slott een bedrag van ƒ22 

c.g. afkomstig van resterende huishuur, die hij belooft  te betalen in twee 
termijnen: de helft over een kwartaal en de andere helft over een half jaar 
van nu. De goederen die hij als onderpand had gegeven, blijven als zodanig 
verbonden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

863 RAK  97 FOLIO:     384v DATUM:    04-06-1686 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsen, Willem Comparant  
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  Perisonius, Jacob Comparant Echtg. M. Willemsen 
  Willems, Lisabeth Comparante  
  Camerlink, Bartelt Comparant Echtg. H. Willermsen 
  Brele, ds Johannes Voogd  
  Valkenier, Egidius Voogd  
  Haerst, Jan Clasen van Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, kinderen van Willem Clasen en Maria Willemsen, hebben hun 

voogden bedankt voor het goede beheer van hun ouderlijke goederen en 
beloven hen te vrijwaren van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

864 RAK  97 FOLIO:    385 DATUM:    29-08-1686 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Plass, Weijntien van der Volmachtgeefster  
  Bentheim, Ant. van  Momber Secretaris 
  Munnen, Jan Arents van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Jan Arents van Munnen om 

haar zaken, in en buiten de stad, waar te nemen, zo nodig haar goederen te 
verkopen aan haar broer Jan van den Plass en verder alles te doen wat 
noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

865 RAK  97 FOLIO:    385v DATUM:    28-09-1686 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Harmsen, Wijccher Wdn. van Teunissien Jans Vader 
  Harmsen, Jan Voogd  
  Willemsen, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Herman, Jan en Stijne 

Wijcchers als moeders erfdeel te hebben gereserveerd één daalder samen 
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 Geen 
   

 

 

866 RAK  97 FOLIO:    385v DATUM:    18-07-1687 



303 
 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where met annexis 
  Kampen, Oudestraat, bij de Hagenpoort 
   
 comparanten Overbos, Wijcher Schuldenaar Echtpaar 
  Arents, Aeltien Schuldenares  
  Christiaensen, mr Carst Schuldeiser Echtpaar 
  Hendriks, Marrechien schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan mr Carst Christiaensen, 

scherprechter dezer stad en echtgenote een bedrag van ƒ1000 c.g. tegen 5 
procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun nieuw getimmerde 
huis en hun meubilair. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

867 RAK  97 FOLIO:     386 DATUM:     02-05-1688 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, bij de Hagenpoort 
   
 comparanten Overbosch, Wijccher Schuldenaar Echtpaar 
  Arents, Aeltien Schuldenares  
  Teunissen, Henrick Schuldeiser Echtpaar 
  Stevents, Juttien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Henrick Teunissen en 

echtgenote een bedrag van ƒ140 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand stellen zij hun woonhuis, tussen Jaspar van Elseneur en vrouw 
van ’t Engbert. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

868 RAK  97 FOLIO:    386v DATUM:     12-05-1688 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brunier, Willem Borg  
  Stoffers, Annetie Aanvraagster Echtg. Claes de Wilde 
  Wilde, Jan de Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant heeft zich borg gesteld voor Jan de Wilde, erfgenaam van Court 

Jansen de Wilde, op verzoek van Annetie Stoffers, als garantie voor de 
vermiste en afgeloste obligatie van ƒ150 c.g. met rente waarop het Geesten 
Gasthuis aanspraak kan maken. 
NB. in de kantlijn: op 08-05-1689 heeft comparant dit bedrag in het gerecht 
geconsigneerd, met korting voor brievenloon en port en is van zijn borgtocht 
ontslagen.  
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 bijzonderheden Zie het Boek van Consignaties. 
   

 

 

869 RAK  97 FOLIO:     387 DATUM:    28-06-1688 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lucas, Wobbegien Wed. van Peter Thijmansen Moeder 
  Lucasssen, Henrick Voogd  
  Peters, Wessel Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Grietien Peters als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 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 
   

 

 

870 RAK  97 FOLIO:     387 DATUM:    19-12-1688 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where met land 
  Brunnepe,  
   
 comparanten Cojer, Willem Gerritsen Wdn. van Aeltien  Martens Vader 
  Pol, Peter Simonsen Voogd  
  Cojer, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerrit, Marten en Henrik 

Willemsen Cojer als moeders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van het 
woonhuis en land in Brunnepe en voor moeders lijfstoebehoren met het 
zilver/goud een bedrag van ƒ300 c.g.; hij belooft hen lezen, schrijven en een 
handwerk te laten leren, hen een passende uitzet te geven en te doen wat 
een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. De 
vader heeft het vruchtgebruik van de goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 388 t/m 389v zijn blanco. 

871 RAK  97 FOLIO:    390 DATUM:     28-11-1687 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coops, Marten Ontvanger  
  Voorne, de Heer Gedeputeerde provincie  
     
 samenvatting Op verzoek van de heer Voorne, gedeputeerde van deze provincie, heeft 
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comparant als onderpand gesteld voor de ontvangst van het 
schoorsteengeld en de duizendste penning van de stad Kampen een bedrag 
van ƒ5000 c.g. op het kantoor van Salland. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

872 RAK  97 FOLIO:     390 DATUM:     09-08-1688 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Beteraems, Margrieta Wed. van Andries NN Moeder 
  N. Bellecom Voogd  
  Scholte, N. Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Anna Maria als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 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 
   

 

 

873 RAK  97 FOLIO:     390v DATUM:   18-08-1688 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Worst, Maria  Wed. Engel van Ophuijsen Moeder 
  Worst, Evert Voogd  
  Hartoch, Lambert Mathijsen Voogd Hopman 
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Wilhelm Henrick als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd alles wat, na liquidatie van de boedel, 
van vaders goed resteert, verder nog honderd daalders (van 30 stuivers) en 
zij belooft hem naar behoren groot te brengen en heeft het vruchtgebruik 
van het bewezene, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

874 RAK  97 FOLIO:     390v DATUM:     21-09-1688 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henriks, Maria Wed. van Jan Teunissen Moeder 
  Berentsen, Wessel Voogd  
  Tongeren, Henrik J. van Voogd  
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 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lutgert, Teunisien, 

Gerrit, Jennechien en Gosen Jansen als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd elk één rijksdaalder 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 
   

 

a.m.alink©februari2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


