
1 

 

1 RAK  86 FOLIO:        1 DATUM:         29-04-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Horrne, Anna van  Volmachtgeefster Wed. Revert Sturck 
  Hoff, J. Momber  
  Helle, Albert ter Gevolmachtigde  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Albert ter Helle en Peter Vette om, 

in der minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen tegen het sterfhuis 
van haar man, die hier is overleden en alles te regelen zoals zij zelf gedaan 
zou hebben, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2 RAK  86 FOLIO:        1 DATUM:        01-05-1626 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Duitenburch, Arent van Comparant  
  Goesdeij, Jacob Henricksz Schuldeiser Echtpaar 
  Coerts, Greetken Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart gecedeerd te hebben aan Jacob Henricksz Goesdij en 

diens echtgenote een bedrag van ƒ105¼ g.g. dat hij tegoed heeft van Johan 
Onste volgens gerechtelijke bekentenis en dat nu door hen opeisbaar is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

3 RAK  86 FOLIO:        1v DATUM:         15-05-1626 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Woonhuis op Suijderweert 
   
 comparanten Jacobsz, Albart Schuldenaar Meier op Suijderweert 
  Stijp, Arent Henricksz Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Arent Henricksz Stijp een bedrag 

van ƒ106 g.g. en belooft dit te betalen in mei 1627, waarvoor hij zijn 
woonhuis op Suijderweert en zijn andere goederen als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
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4 RAK  86 FOLIO:        2 DATUM:         10-07-1626 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Brandt, Arent Comparant Echtpaar 
  Berents, Stijngen Comparante  
  Berents, Henrickien Comparant  
  Hoff, J. Momber  
  Louwe, Dirrick Koper Echtpaar 
  Meijners, Stijne Koopster  
     
 samenvatting Comparanten verklaren gerechtelijk te hebben gecedeerd aan Dirrick Louwe 

en diens echtgenote hun aandeel in de nalatenschap van hun moeder 
Anneken Andrijsen en verder af te zien van alle aanspraken daarop.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

5 RAK  86 FOLIO:        2v DATUM:         02-08-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermansz, Anna Wed. van Jurrien Marcus Moeder 
  Arentz, Willem Voogd  
  Huesen, Henrick van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Trijntgen Jurriens als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

6 RAK  86 FOLIO:        2v DATUM:         07-08-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Croener, Andrijs Roelofsen Volmachtgever Schout te Zalk 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, zowel binnen als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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7 RAK  86 FOLIO:        3 DATUM:         10-08-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ottens, Anna Wed. van Hartger Hartgers Moeder 
  Joachimsz, Berent Voogd  
  Dercksz, Alert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Mechtelt Hartgers als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een obligatie van ƒ50 c.g. op naam 
van Clas Joachimsz en echtgenote Aeltgen Gerritz, waarvan de eerste rente 
vervalt op Jacobi 1627 en belooft haar lezen, schrijven en een handwerk te 
laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

8 RAK 86 FOLIO:         3v DATUM:         18-10-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bocop, Arent tho Volmachtgever  
  Bocop, Henrick tho Volmachtgever  
  Rhoon, Christian Gevolmachtigde Procureur  hof Holland 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over Gertruit Hoendricks, dochter van wijlen Gerrit 

Hoendricks, verstrekken een volmacht aan Christian Rhoon om van de 
ontvanger van Holland, Joachim van Mijroep, te vorderen een lijfrente van 
ƒ20 g.g. per jaar, een lijfrente van ƒ7-10 c.g. op het comptoir van de Staten 
en een lijfrente van ƒ25 c.g. afkomstig van het huis van Jaques van der 
Muelen en daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

9 RAK  86 FOLIO:        3v DATUM:         02-11-1626 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Werners, Alken Comparante  
  Joesten, Steven Echtgenoot  
  Wernersen, Claes Voogd Overleden 
  Roelofsen, Heijmen Voogd  
  Peters, Geertken Stiefmoeder  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar stiefmoeder en gewezen voogden de 

goederen en erfenis ontvangen te hebben van haar ouders, waarvoor zij hen 
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bedankt met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

10 RAK  86 FOLIO:        4 DATUM:         15-11-1626 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eck, Aelken Jans van Schuldenares Wed. Wolff Arentsen 
  Hoff, J. Momber  
  Knopperts, jfr Margreta Schuldeiseres Wed. Eckvelts 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan jfr Margreta Knopperts een 

bedrag van 50 daalders tegen 6 procent, betaalbaar per 15 november 1627 
en stelt als onderpand haar huisraad en andere goederen 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

11 RAK  86 FOLIO:        4v DATUM:         16-12-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubbertsen, Aert Volmachtgever  
  Jansz, Wendele Echtgenote  
  Bolt, Albert Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Namens zijn echtgenote, verklaart comparant een volmacht te verstrekken 

aan Albert Bolt om de uitstaande schulden te innen die zijn echtgenote 
toekomen als erfgename van haar overleden zoon Beert Wijnen en daarbij 
alles te doen wat nodig is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

12 RAK  86 FOLIO:         4v DATUM:         04-01-1627 

 onderwerp Afstand van rechten 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Burgwal, naast het hofhuisje van Arent Berentz 
   
 comparanten Schoeler, Anna van   Comparante Wed. Andries ter Indijck 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Dercks, Gisbert Eigenaar  
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 samenvatting Comparante verklaart dat haar man en zij jaarlijks, met de kermis, een rente 
van ƒ2 g.g. ontvingen van een huis op de Burgwal, waarvan de rentebrief 
kwijt geraakt is; zij draagt deze rente nu over aan de armen van de stad en 
de eigenaar van het huis belooft met de jaarlijkse kermis dit bedrag aan de 
Armen te betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

13 RAK  86 FOLIO:        5 DATUM:         23-02-1627 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis genaamd het Vergulde Lampet 
  Kampen  
   
 comparanten Jelis, Anneken  Schuldenares Wed. mr Jelis Jac. Vallekenier 
  Hoff, J. Momber  
  Goerts, Francke Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Francke Goerts een bedrag van 

ƒ100-10 c.g. voor gekocht laken en verlopen rente, met uitzondering van de 
rente met Martini 1625/26 ontvangen uit het huis de Vergulde Lampet, ƒ20 
g.g., door de weduwe van Cornelis Goverts betaald en belooft jaarlijks met 
Pasen 1/5

e
 deel te betalen, waarvoor zij haar goederen als onderpand stelt.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

14 RAK  86 FOLIO:        5v DATUM:         21-02-1627 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Huis en land 
  Wilsem 
   
 comparanten Cruel, Adam Comparant Kerkmeester 

1
) 

  Geertz, Herman Schuldenaar Echtpaar 
  Melchiorsz, Fije Schuldenares  
     
 samenvatting Comparant verklaart qq ontvangen te hebben van Herman Geertz en 

echtgenote de jaarlijkse rente van ƒ2½ g.g. ten behoeve van het Gasthuis 
gevestigd op het huis van wijlen Michiel Dercksz, waarvoor hij hen bedankt 
met belofte van vrijwaring; hoewel de rentebrief niet gevonden kan worden, 
is deze hierbij gecasseerd. 

   
 bijzonderheden 

1
) van het H. Geesten Gasthuis 

   

 

 

15 RAK  86 FOLIO:        6 DATUM:          25-02-1627 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf 
  Vollenhove, Kuinderdijk 
   
 comparanten Telingen, Augustijn van Volmachtgever Luitenant 
  Telingen, Rijckwijn van Volmachtgever Vaandrig  -  absent 
  Hendricksz, Roelof Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Roelof Hendricksz om ten 

behoeve van jkr Jochem van Ingen te verschijnen voor het gerecht van 
Vollenhove en aan hem de jaarlijkse rente van ƒ62-10 c.g. over te dragen, 
geërfd van wijlen hun moeder Haesgien van Telingen, gaande uit een half erf 
aan de Kuinderdijk, in bezit bij jkr Willem van den Bootzelaer tott 
Toutenbergh en in gebruik bij Andries Jansen Smith; alles volgens 
transportbrief dd 29-06-1625.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

16 RAK  86 FOLIO:        6 DATUM:         26-02-1627 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Hof  
   
 comparanten Jansz, Anna Wed. van Clas Gisbertz Moeder 
  Jansz, Cornelis Voogd  
  Bruinsen, Gisbert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aeltgen, Femmeken 

en Clas Claszen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind ƒ10 
g.g. en ieder het vijfde deel van een halve hof, waarvan de moeder de andere 
helft heeft en haar voorkinderen de twee andere vijfde delen 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 
   

 

 

17 RAK  86 FOLIO:        6v DATUM:          26-02-1627 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, in de Hagen 
   
 comparanten Gisbertz, Altgen Schuldenares Wed. Gisbert Hermansz 
  Hoochstraten, H. van Momber  
  Jansz, Henrick Schuldeiser  
  Warnersz, Hermen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan de voogden over Neeltgen Jansz, 

nagelaten dochter van Jan Petersz, een bedrag van ƒ190 c.g. afkomstig van 
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haar grootvader Gisbert Hermensz; Neeltgen is tevens gerechtigd in 1/7
e
 

deel van een huis, waarvan Altgens kinderen de andere delen bezitten. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

18 RAK  86 FOLIO:        7 DATUM:         28-02-1627 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Boeckes, mr Andries Schuldenaar Echtpaar 
  Henricksz, Geesgen Schuldenares  
  Boekes, Jannegen Schuldeiseres Wed. mr Jelle v.Collen 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jannegen Boekes een bedrag 

van ƒ350 c.g., gebruikt door hun zoon Johan Andries en beloven dit terug te 
betalen met ƒ21 c.g. rente per jaar vanaf mei 1628, waarvoor zij al hun 
goederen tot onderpand stellen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

19 RAK  86 FOLIO:        7v DATUM:         12-03-1627 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Erf de Hoegen Eesch 
   
 comparanten Brandt, Arent Borg  
  Clasen, Dirrick Borg  
  Willemsen, Dirrick Meier  
     
 samenvatting Comparanten hebben zich ten behoeve van de magistraat borg gesteld voor 

Dirrick Willemsen, meier van de Hoegen Eesch; met toestemming van de 
magistraat heeft deze het erf overgedaan aan Willem Florisen en Jan 
Jansen; nu stellen Henrick Jansen, Egbert Alberts, Albert Evertsen en 
Willem Thijmensen zich voor de nieuwe meiers borg ten behoeve van Arent 
Brandt en Dirrick Clasen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

20 RAK  86 FOLIO:        7v DATUM:         13-04-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Anne Volmachtgeefster Wed. Gerrijt Pouwels 

1
) 
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  Keylewer, Plechelmo Momber Secretaris 
  Coertsz, Aeltien Gevolmachtigde Nicht 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar nicht Aeltien Coertsz om, in 

der minne of gerechtelijk, haar zaken in Alkmaar waar te nemen en daarbij te 
handelen zoals zij zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) luitenant 

   

 

 

21 RAK  86 FOLIO:        8 DATUM:         25-06-1627 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Landerijen in Dronten 
   
 comparanten Dubbelts, jfr Arnolda Schuldenares  
  Doeijs, jr. Henrick Echtgenoot Niet aanwezig 
  Hoff, J. Momber  
  Brandts, jfr Garbricht Schuldeiseres Wed. Barck  

1
) 

     
 samenvatting Tijdens de afwezigheid van haar echtgenoot, verklaart comparante schuldig 

te zijn aan jfr Garbricht Brandts een bedrag van ƒ900 c.g. tegen 5 procent en 
belooft de eerste rente met Johannes 1628 te betalen en zij zal met haar man 
binnen een half jaar dit geld verzegelen uit haar landerijen in Dronten, 
gemeenschappelijk bezit met haar zusters en de erven Busschen, waarvoor 
zij de landerijen als onderpand stelt evenals haar andere goederen. 
NB. in de kantlijn: op 23-03-1629 is er een nieuwe verzegeling gemaakt met 
instemming van beide partijen. 

   
 bijzonderheden 

1
) raadsheer 

   

 

 

22 RAK  86 FOLIO:        8v DATUM:         12-07-1627 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Aeltgen Wed. van Johan Jansz Moeder 
  Willemsens, Johan Voogd  
  Holterman, Derck Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Johan Jansz als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. en belooft hem lezen, schrijven en 
een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 08-09-1655 verklaart Marrigien Henrix, wiens 
echtgenoot Jan Janssen is vertrokken, van bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
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23 RAK  86 FOLIO:       9 DATUM:         19-07-1627 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brandt, Arent Comparant  
  Benijer, Roloff Comparant Namens echtgenote 

1
) 

  Jansz, Geertruit Moeder  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun moeder de goederen en erfenis van hun 

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

   
 bijzonderheden 

1
) Berentgen Henricksz 

   

 

 

24 RAK  86 FOLIO:         9 DATUM:         13-08-1627 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijcherts, Armgert Comparante  
  Albertsen, Willem Echtgenoot  
  Lubbertsen, Willem  Voogd  
  Thonisen, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis 

die haar vader haar voor haar moeder bewezen had, ontvangen te hebben, 
waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

25 RAK  86 FOLIO:        9v DATUM:         17-08-1627 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Sweertsen, Albert Schuldenaar Echtpaar 
  Harms, Egbertin Schuldenares  
  Averenck, jfr Catharina Schuldeiseres De kinderen van … 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de kinderen van jfr Catharina 

van Averenck een bedrag van ƒ318 g.g. afkomstig van gekocht hout en 
geleend geld en beloven dit te betalen op 17-08-1628 of eventueel een  
jaarlijkse rente van ƒ18 g.g. te vestigen, waarvoor zij de overwaarde van hun 
huis en hun andere goederen als onderpand stellen. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

26 RAK  86 FOLIO:        10 DATUM:         22-08-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Blocks, Tanneken Volmachtgeefster  
  Beij, Jorijs Momber Zoon 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, in der minne of 

gerechtelijk, haar zaken in Kampen waar te nemen en daarbij te handelen 
zoals comparante zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

27 RAK  86 FOLIO:         10v DATUM:        29-08-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf te Barspijck 
  Vollenhove 
   
 comparanten Hel, Albart ter Gevolmachtigde  
  Wijntges, Balthazar Volmachtgever Echtpaar 
  Telingen, Altgen van Volmachtgeefster  
  Swaentgen, Roloff Henricksz Gevolmachtigde Vollenhove 
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgevers, verstrekt comparant op zijn beurt een 

volmacht aan Roloff Henricksz Swaentgen om voor het gerecht van 
Vollenhove over te dragen aan jfr Gerbrecht Brandtz, weduwe Bercks, een 
bezegelde rentebrief van ƒ500 c.g., vroeger door jkr Haeskes Keerskorffs  
gevestigd op een erf in Vollenhove, toebehorend aan jkr Joachim van den 
Boetzelaer en in gebruik bij Alphart Jacobsz en Cornelis Mansvelder en 
daarbij alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

28 RAK  86 FOLIO:        10v DATUM:         01-10-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Soeteman, Albart Joachimsz Volmachtgever  
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  Wijnacker, Joris Gevolmachtigde  
  Aeltz, Aelt Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Joris Wijnacker om, in der minne of 

gerechtelijk, een bedrag van ƒ52-14-4 c.g. te vorderen, als mede-erfgenaam 
van Neeltgen Dercks, gewezen huisvrouw van Johan Schoeninck, van 
Joachim van Fermensum, conform het bijgevoegde uittreksel van het 
schuldboek, waarvoor hij de gevolmachtigde de macht van procurator ad 
lites geeft om alles te doen wat nodig is, met macht van substitutie. Een 
mede-erfgenaam onderschrijft deze vordering. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

29 RAK  86 FOLIO:        11 DATUM:         11-10-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Negen morgen land 
  Zalk 
   
 comparanten Nishoorn, jkr Arent Volmachtgever Echtpaar 
  Weer, jfr Maria van Volmachtgeefster  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Peter Vette om, in der minne of 

gerechtelijk, hun zaken waar te nemen hier en in Zalk, inzake het 
terugkrijgen van een stuk land dat van hen is en nu in gebruik bij Gerrit 
Jacobs c.s., waarvoor zij hem de macht van procurator ad lites geven om te 
handelen zoals zij zelf gedaan zouden hebben, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

30 RAK  86 FOLIO:        11v DATUM:         ongedateerd 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Roloffs, Andries Volmachtgever Schout van Zalk 
  Revertz, Elsgen Echtgenote  
  Sturk, Wolter Volmachtgever  
  Tarckx, Taeckgen Volmachtgeefster  
  Roijer, Gerrit Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Gerrit Roijer om van de 

weduwe Sturkx, Glauwdina, hun erfportie te vorderen van de ƒ600 c.g. die 
Eppe Sturk in Amsterdam heeft geërfd van Egbert Sturk en die door 
Glaudina en Mauris Sturk zijn opgenomen. Verder om te vorderen namens 
Taeckgen Tarx de honderd daalders afkomstig van het sterfhuis van haar 
zoon Mauris Sturk, waarvoor zij hun gevolmachtigde de macht van 
procurator ad lites geven, om alles te doen wat nodig is, met macht van 
substitutie. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

31 RAK  86 FOLIO:       12 DATUM:         19-11-1627 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Croner, Andrijs Roelofsen Comparant Schout van Zalk 
  Sturck, Elsken Echtgenote  
  Sturck, Wolter Comparant  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat hun (schoon)moeder Anneken van Hoorne, 

weduwe van Revert Sturck, de boedelhoudster van het sterfhuis is en alle 
formaliteiten mag verrichten die nodig zijn, onder verband van haar persoon 
en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

32 RAK  86 FOLIO:        12v DATUM:         29-11-1627 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Albert Schuldenaar  
  Hermansz, Henrick Schuldenaar  
  Arsenio, Gerhardo Schuldeiser  
  Rutgersz, Arent Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen 

van Peter Alartz, een bedrag van ƒ66-10 c.g. en beloven dit te betalen met 
Pasen a.s. waarvoor zij hun persoon en goederen als onderpand stellen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

33 RAK  86 FOLIO:        13 DATUM:         05-12-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coingnet, Anthoni Volmachtgever Luitenant 
  Plettenburch, jfr Judit v. Volmachtgeefster  
  Parszijn, Johan Gevolmachtigde Alkmaar 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Johan Parszijn om, in der 
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minne of gerechtelijk, het geld te vorderen dat zij volgens obligatie, nu in 
handen van gevolmachtigde, op naam van wijlen Willem van Telingen 
tegoed hebben en verder alles te doen wat nodig is, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

34 RAK  86 FOLIO:        13 DATUM:         10-12-1627 

 onderwerp Legaten 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Joachimsz, Alijt Comparante Wed. Seger Hermansz 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
     
 samenvatting Comparante verklaart op 08-10-1626 aan de Armen van de stad gelegateerd 

te hebben een bedrag van ƒ200 g.g. in obligaties, te weten een obligatie van 
ƒ180 c.g. op naam van Johan Geertz en Jacob Rixen, een van ƒ28 g.g. ten 
laste van Henrick van Utterwijck, ƒ6 g.g. ten laste van Henrick Rutgersz en 
ƒ50 c.g. ten laste van Goesen Henricksz Corvemaker. Op haar huis rust een 
jaarlijkse last van ƒ12½ g.g., die zij door deze gift verminderd wil zien tot 
ƒ2½ g.g. per jaar tijdens haar leven.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

35 RAK  86 FOLIO:        13v DATUM:         14-02-1628 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Smalschip 
   
 comparanten Thijmensz, Albart Schuldenaar  
  Petersz, Lambert Schuldeiser  
  Bauwsen, Jacob Borg  
  Gijsen, Johan Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Lambert Peters een bedrag van 

ƒ500 c.g. wegens de aanschaf van een smalschip met alle toebehoren en 
belooft dit te betalen met ƒ200 c.g. in mei 1628 en verder ieder jaar in mei 
met ƒ100 c.g., waarvoor hij het smalschip met toebehoren als onderpand 
stelt evenals zijn persoon en goederen. Er zijn twee borgen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

36 RAK  86 FOLIO:        14 DATUM:         18-02-1628 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Foppen, Arent Schuldenaar Schipper Deventer 
  Willemsen, Agnita Schuldenares Echtpaar 
  Jansen, Isaec  Schuldeiser Sergeant van 

1
) 

  Jelissen, Jan Borg  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Isaec Jansen een bedrag van 

ƒ200 c.g. hoofdsom en ƒ48 c.g. van 4 jaar rente, vervaldatum op Jacobi, 
wegens een gekocht karveelschip; zij beloven te betalen in twee termijnen, 
te weten ƒ100 c.g. met St. Jan en de rest met kerstmis van dit jaar, waarvoor 
zij het schip met als zijn gereedschap als onderpand stellen, conform de 
schepenbrief.  Er wordt een borg aangesteld.  

   
 bijzonderheden 

1
) kapitein Moerbecke 

   

 

 

37 RAK  86 FOLIO:         15 DATUM:          19-04-1628 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersen, Arent Comparant  
  Arentsen, Geertken Moeder  
  Holterman, Dirrick Voogd  
  Arents, Lubbert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn moeder reeds ƒ40 c.g. te hebben ontvangen 

van de ƒ100 c.g. van zijn vaders erfdeel, waarvoor hij haar bedankt met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

38 RAK  86 FOLIO:         15v DATUM:         26-04-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf in Kuinre 
   
 comparanten Maler, Adam   Volmachtgever  
  Vijne, Gerrit Gevolmachtigde In de Kuinre 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Gerrit Vijne om namens hem een 

jaarlijkse rente te verkopen afkomstig van een goed in Kuinre, hem 
toegekomen uit een boedelscheiding, waarvan de erven van Arent Brandt de 
helft moeten ontvangen en daarbij alle formaliteiten te vervullen, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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39 RAK  86 FOLIO:        15v DATUM:         16-05-1628 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermansz, Anneken Wed. van Luloff Harden Moeder 
  Hermen, Olt  Voogd  
  Weert, Johan  Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Berent Luloffs als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een pond Vlaams 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 
   

 

 

40 RAK  86 FOLIO:        16 DATUM:         30-05-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Braeckel, Antonius van Gevolmachtigde Cameraar van Zwolle 
  Vernaij, Johan de Volmachtgever Kwartiermeester 
  Sijbrandum, Ivonem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgever, verstrekt comparant een volmacht aan Ivonem  

Sijbrandum om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken in Kampen waar te 
nemen tegen Johan Doeijr en daarbij te handelen zoals comparant gedaan 
zou hebben, indien aanwezig.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

41 RAK 86 FOLIO:         16v DATUM:        12-06-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Het goed Complijck 
   
 comparanten Rutenburch, Arent van Volmachtgever  
  Berckels, jfr Geertruid Echtgenote  
  Mekeren, Cornelijs van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Namens zijn echtgenote, verstrekt comparant een volmacht aan Cornelijs 

van Mekeren om, in der minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen in 
Zutphen of elders in Gelderland en verder de zaak tegen jfr van Middachten 
voort te zetten over het kappen van bomen op het goed Complijck, dit alles 
met macht van substitutie. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

42 RAK  86 FOLIO:        17 DATUM:         21-06-1628 

 onderwerp Rentebetaling 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Hofstraat, tussen wijlen Albert Dircksen 

1
)en de Helseneurs plaats 

   
 comparanten Jans, Aeltgen Comparante Wed. Harmen Hendricksen 
  Breda, Johan van Momber  
  Suijrbeecke, Gerrijt Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij haar jaarlijkse rente van ƒ2½ g.g. met Pasen 

betaald heeft aan wijlen Roeloff Willemsz gevestigd op haar huis, strekkend 
tot achteraan de where van Struijck Hendricksen en dat deze betaling nu, 
gezien de boedelscheiding, toegevallen is aan Gerrijt Suijrbeecke, dat de 
rentebrief niet te vinden is maar dat deze hierbij gecasseerd wordt. 

   
 bijzonderheden 

1
) doodgraver 

   

 

 

43 RAK  86 FOLIO:        17v DATUM:         30-07-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf en goed 
  Kuinre,  
   
 comparanten Telingen, Augustin van Volmachtgever Luitenant 
  Hel, Albart ter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Albart ter Hel om voor het gerecht te 

cederen aan jfr Halena Luloffs, weduwe ten Holten de rente van zeker erf in 
Kuinre, toebehorende aan Toutenburch en daarbij alle formaliteiten te 
vervullen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

44 RAK  86 FOLIO:        17v DATUM:         07-08-1628 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritz, Aeltgen Wed. Drijes Arenzens  Moeder 
  Tiszen, Johan Voogd  
  Helmichs, Peter Voogd  
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 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Aert Dries als vaders 
erfdeel te hebben gereserveerd twee pond groot en belooft hem lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

45 RAK  86 FOLIO:        18 DATUM:         19-08-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Hell, Albert ter Gevolmachtigde  
  Sturck, Eppe Volmachtgever Venetië   
  Roijer, Gerardus Gevolmachtigde Med. dr.  Leeuwarden 
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgever en ten behoeve van Tacke Tiarcken, comparants 

moeder, verstrekt comparant een volmacht aan Gerardus Roijer om 
gerechtelijk voor het hof van Friesland het geld en de rente te vorderen die 
berusten bij Glaudina Hermandi, weduwe Maurtijts Sturck, broer van 
opdrachtgever uit Amsterdam, afkomstig van het sterfhuis van hun oom 
Woltgers Vijsch en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 
De volmacht dateert van 30-06-1628 Venetië. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

  

 

46 RAK  86 FOLIO:        19 DATUM:         29-08-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evertsen, Albert  Volmachtgever  
  Laurents, Trintken Echtgenote  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote om, in der minne of 

gerechtelijk, een bedrag van 120 rijksdaalders te vorderen dat berust bij 
Greete Pott, weduwe van Jan Pott sr, zijn gewezen momber en daarbij al het 
nodige te doen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 19v t/m 20v zijn blanco. 

47 RAK  86 FOLIO:        21 DATUM:        26-06-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Petersz, Bastiaen Volmachtgever  
  Sael, mr Johan Jansen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, erfgenaam van zijn vader Peter Hollander, verstrekt een 

volmacht aan mr Johan Jansen Sael om zijn zaken voor het gerecht van 
Kampen waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

48 RAK  86 FOLIO:        21 DATUM:        27-06-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Trumpers, jfr Barbara Volmachtgeefster Wed. Albert vd Cuerbeecke 
  Trumpers, jfr Janneken Volmachtgeefster Wed. Henrick vd Cuerbeecke 
  Hoff, J. Momber  
  Critt, Joannes Gevolmachtigde Groningen 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Joannes Critt om, in der minne 

of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen in Drenthe en elders, waarvoor zij 
hem de macht van procurator ad lites geven om al het nodige te doen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

49 RAK  86 FOLIO:        21v DATUM:         06-07-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis met kamp land en boomgaard 
  Vrijheid van Bevergeerde 
   
 comparanten Bevergeerde, Berend Th. v. Volmachtgever  
  Bevergeerde, Jan T. van Gevolmachtigde Broer 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jan Tijmen van Bevergeerde om een 

huis en een kamp land te verkopen en daarbij alle formaliteiten te vervullen, 
met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

50 RAK  86 FOLIO:        22  DATUM:          21-08-1626 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Heijmensen, Beert Volmachtgever  
  Albers, Eerst Volmachtgever  
  Francksen, Johan Gevolmachtigde  
  Leuwen, Theodoor van Gevolmachtigde Procureur Zwolle 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Johan Francksen en Theodoor 

van Leuwen om hun zaken waar te nemen voor de heren gedeputeerden van 
Overijssel tegen Frans Bocekt, zowel binnen als buiten rechten en daarbij al 
het nodige te doen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

51 RAK  86 FOLIO:        22v DATUM:         12-10-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Tonijs, Bette Volmachtgeefster Echtg. Frans Peters 
  Hoff, J. Momber  
  Haegedoorn, Harmen M. Gevolmachtigde Neef 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar neef Harmen Michgelsen 

Haegedoorn om, in der minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen in 
Kampen en daarbij alle formaliteiten te vervullen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

52 RAK  86 FOLIO:        23 DATUM:         19-12-1626 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nover, Berent ten Gevolmachtigde Provisor vd Armen 

1
) 

  Sluijter, Albert Volmachtgever Idem 
  Blomers, Ludolph Volmachtgever Bgm. Eijbergen 
     
 samenvatting Comparant, gevolmachtigd door meerdere personen, dd 16-12-1626 in 

Borculo, verklaart dat Margretha Mensink, weduwe van Jacob Boddes, hen 
heeft uitgekeerd een legaat van ƒ1300 c.g. bestemd voor de Armen en 
Wezen volgens testamentaire dispositie, waarvoor zij haar bedanken met 
belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden 

1
) in Borculo 
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53 RAK  86 FOLIO:         23v DATUM:         29-01-1627 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reuser, Berent Comparant  
  Jansen, Jenneken Echtgenote  
  Lamberts, Geert Comparant  
  Jans, Geesken Echtgenote  
  Roelof, Hans Gevolmachtigde  
  Jansen, Roeloff Volmachtgever Vader 
  Jans, Janneken Comparante Wed. H. Lambertsen 
     
 samenvatting Comparanten, krachtens volmacht dd 18-01-1627 in den Ham gepasseerd, 

erfgenamen van Henrickien Jans, verklaren dat Jan Wichgersen, haar 
echtgenoot, hen hun aandeel in de nalatenschap heeft uitgekeerd, waarvoor 
zij hem bedanken met belofte van vrijwaring.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

54 RAK  86 FOLIO:         24 DATUM:         16-05-1627 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hansen, Berent Comparant Echtpaar 
  Berents, Magdalen Comparante  
  Hoochstraten, Henrick v. Voogd  
  Saabe, Johan Voogd  
  Engberts, Dierck Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de gewezen voogden van comparante de 

goederen en erfenis van haar ouders ontvangen te hebben, waarvoor zij hen 
bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

55 RAK  86 FOLIO:         24v DATUM:         02-06-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Elburg, Nieuwstraat 
   
 comparanten Jans, Bettken Volmachtgeefster  
  Hoff, J. Momber  
  Gisberts, Peter Gevolmachtigde Echtgenoot 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om in Elburg voor 

het gerecht te verschijnen en na ontvangst van de koopsom aan Dirrickien 
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Jans te transporteren het derde deel van een huis dat hen heeft toebehoord 
en verder al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

56 RAK  86 FOLIO:        24v DATUM:         22-10-1627 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Berent Comparant  
  Sarisz, Jan Voogd  
  Olthuis, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de goederen ontvangen te 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

57 RAK  86 FOLIO:        25 DATUM:         19-11-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backer, Berend Carel Volmachtgever  
  Backer, Peter Gerritsen Gevolmachtigde Stiefvader kind 
     
 samenvatting Comparant, voogd over Jan Jansen, heeft een volmacht verstrekt aan de 

stiefvader van het pleegkind om, in der minne of gerechtelijk, de ƒ15 c.g. te 
vorderen die het pleegkind tegoed heeft van Evert Gerritsen wegens 
verdiend loon en waarvoor deze reeds door het scholtengerecht is 
aangesproken en daarbij alle noodzakelijke handelingen te verrichten, met 
macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

58 RAK  86 FOLIO:        25v DATUM:         02-12-1627 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, hoek Vloeddijk bij de Zwanenbrug 
   
 comparanten Bronckhorst, Bartholt B. v. Wdn. Maertgen Gerritz Vader 
  Vrijdach, Goert Voogd  
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  Jansz, Louwe Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Mettgen Bartholts als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300 c.g., verder 
ƒ25 afkomstig van moeders kleren; hij belooft haar lezen, schrijven en een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik en stelt als 
onderpand zijn huis. 
NB. in de kantlijn: op 29-05-1638 verklaart voogd Louwe Jansz dat de 
dochter een bed met toebehoren krijgt ipv het geld van de kleren; op 29-09-
1656 melden Mettien Bartholts en haar man Jan Hermsen, timmerman uit 
Amsterdam, de ƒ300 te hebben ontvangen, waarvoor zij Jochem Lamberts, 
als koper van het huis, bedanken met belofte van vrijwaring.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

59 RAK  86 FOLIO:        26 DATUM:         07-04-1628 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Berent Comparant  
  Hendricks, Lijsbeth Echtgenote  
  Sibertsen, Jan Comparant Voogd Jelis Vervorde 
  Vervorde, Geertken Echtgenote  
  Berentsen, Hans Executeur  
  Gerritsen, Johan Executeur  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Henrick van Calcker en zijn vrouw Effsche 

Hendricks, verklaren dat de executeurs hen hebben uitgekeerd de erfenis en 
goederen waarop zij recht hadden, waarvoor zij hen bedanken met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

60 RAK  86 FOLIO:         26v DATUM:         02-08-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf gnd Swarte Ruiter 
  Amsterdam, Gasthuissteeg  
   
 comparanten Jans, Berent Volmachtgever Echtpaar 
  Berentz, Magdalena Volmachtgeefster  
  NN, Willem Gevolmachtigde Notaris 
     
 samenvatting Comparanten, als mede-erfgenaam van Berend Otten en Tanneken de Vette, 

van wie Cornelis de Vette de grootvader van comparante was, verklaren een 
volmacht te geven aan notaris Willem om namens hen in Amsterdam over te 
dragen, voor een bedrag van ƒ400 c.g. ten behoeve van hun oom Peter 
Jacomans een speciaal onderpand voor de tijd van de vier eerstkomende 
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jaren, zijnde hun vierde deel van de helft van een huis in Amsterdam, door 
comparante geërfd, om daar de inkomsten van te ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

61 RAK  86 FOLIO:        27 DATUM:        21-08-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Berent Volmachtgever  
  Gerrits, Aelt Volmachtgever  
  Sibrandus, d. Ivonem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van Peter Henricks, verstrekken 

een volmacht aan Ivonem Sibrandus om, in der minne of gerechtelijk, hun 
zaken waar te nemen en daarbij al het nodige te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 27v t/m 32v zijn blanco. 

62 RAK  86 FOLIO:         33 DATUM:         12-05-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen,  
   
 comparanten Helmichsen, Clas Volmachtgever  
  Claszen, Jacob Gevolmachtigde Zoon 
  Gerritz, Gerrit Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zoon Jacob en aan Gerrit Gerritz 

om zijn zaken hier en elders waar te nemen; zij krijgen ook de macht om een 
huis in de stad te transporteren aan koper, zoals comparant zelf gedaan zou 
hebben.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

63 RAK  86 FOLIO:         33 DATUM:         19-05-1626 

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Raeve, Cornelis Michiels Comparant Echtpaar 
  Jansz, Anna Comparante  
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  Jansz, Derck Comparant  
  Gerritz, Anneken Echtgenote  
     
 samenvatting Comparanten verklaren met elkaar overeengekomen te zijn dat de erfenis en 

goederen van hun ouders onderling goed verdeeld zijn en dat zij geen 
aanspraken meer op elkaar kunnen maken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

64 RAK  86 FOLIO:        33v DATUM:         18-07-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Boecop, jfr Cornelia thoe Volmachtgeefster  
  Hoff, J. Momber  
  Wolffius, d. Rijckmannus Gevolmachtigde IUL 
  Sael, mr Johan Jansen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Rijckmannus Wolffius en mr Johan 

Jansen Sael om, in der minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen in 
Kampen en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

65 RAK  86 FOLIO:        34 DATUM:         21-07-1626 

 onderwerp Ruiling 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Roloffsen, Cornelis Comparant Kaagschip 
  Wessels, Thonis Jansz Comparant Karveelschip 
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij onderling van schip geruild hebben, met de 

volgende afspraken: eerste comparant zal aan Thonis Jansz Wessels 
betalen ƒ669 c.g. in termijnen: heden over een jaar ƒ200 c.g. en daarna 
jaarlijks hetzelfde bedrag, waarvoor hij als onderpand stelt zijn karveelschip 
met toebehoren, zijn persoon en goederen.    

   
 bijzonderheden  
   

 

 

66 RAK  86 FOLIO:         34v DATUM:         29-07-1626 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Christoffelsen, Henrick Gevolmachtigde Ontvanger Vollenhove 
  Henricksen, Christoffel Volmachtgever Vader 
  Wijnacker, Jorijs Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, gevolmachtigd door zijn vader, verstrekt een volmacht aan 

Jorijs Wijnacker om, in der minne of gerechtelijk, zijn vaders zaken waar te 
nemen in Vollenhove, Kuinre of elders en daarbij te handelen zoals 
opdrachtgever zou hebben gedaan, in het bijzonder inzake de goederen van 
Egbert van Ensch en zijn vrouw jfr Anna van Steenwijck voor het 
scholtengerecht van Vollenhove. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

67 RAK  86 FOLIO:        35 DATUM:        18-08-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Cecilia  Wed. Cornelis Henricksz Moeder 
  Thonisz, Clas Voogd  
  Jansz, Gerbrant Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Trijntgen Cornelis als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

68 RAK  86 FOLIO:         35v DATUM:         27-08-1626 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Laurens, Cunne Schuldenares Wed. Lucgen Gerrits 
  Hoff, J. Momber  
  Jacobs, Hermen Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan de voogd over de dochter van 

Melchior Wolffs, Feijken, een bedrag van ƒ53 c.g., ontvangen bij leven van 
haar echtgenoot en belooft dit te betalen met Jacobi 1627, waarvoor zij als 
onderpand stelt haar roodbonte koe in het Buitenbroek en verder haar 
andere goederen.   
NB. in de kantlijn: op 13-02-1628 is schuldeiser voldaan van bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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69 RAK  86 FOLIO:         35v DATUM:         25-08-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jaquesz, Clara Wed. van Derck Hermsz Moeder 
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoontje Hendrick Dercks als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 g.g. en belooft hem in eer en 
deugd groot te brengen, te verzorgen en hem een handwerk te laten leren.  

   
 bijzonderheden Voogden niet vermeld. 
   

 

 

70 RAK  86 FOLIO:         36 DATUM:         11-02-1627 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coertz, Cunne Comparante Wed. Marten v. Lunenburch 
  Hoochstraten, H. van Momber  
  Coertz, Aeltgen Aartz Comparante  
  Coertz, Johan Executeur  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Anneke Coertz en mede caverende voor hun 

broer Magnus Coertz, verklaren van Johan Coertz de legaten te hebben 
ontvangen die hen waren toebedeeld, waarvoor zij hem bedanken met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

71 RAK  86 FOLIO:       36v DATUM:        21-02-1627 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roelofsen, Claes Wdn. van Jenneken Jacobs Vader 
  Roelofsen, Cornelis Voogd  
  Sturck, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Roelof Clasen als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ400 c.g. en de opbrengst 
van de kleren en kleinodiën, m.u.v. de beste ring die de vader behoudt; 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 
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72 RAK  86 FOLIO:        37 DATUM:         24-02-1627 
 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tijmensen, Claes Schuldenaar In de Wrucht 
  Gijsberts, Geertken Schuldeiseres Wed. Jan H. Brouwer 
  Brouwer, Hermen Wil. Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Geertken Gijsberts een bedrag van 

ƒ103½ c.g. wegens geleverd bier en belooft dit te betalen met Pasen 1627 of 
1628 tegen een rente van 6 procent, waarvoor Hermen Willemsen Brouwer 
zich borg stelt. 
NB. in de kantlijn: op 08-05-1629 meldt Gerrit Jansz, echtgenoot van 
schuldeiseres, dat zij van bovenstaande is voldaan.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

73 RAK  86 FOLIO:        37v DATUM:         28-02-1627 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelisz, Clas Comparant Wdn. Niesken Cornelis 
  Beszelsz, Cornelis Schoonvader  
  Wijnberge, Gerrit van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn schoonvader en de gewezen voogd van wijlen 

zijn echtgenote de goederen en erfenis ontvangen te hebben van haar 
moeder, Grete Beszelsz, waarvoor hij hen bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

74 RAK 86 FOLIO:        37v DATUM:        31-03-1627 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Cornelis Wdn. van Gijle Jansz Vader 
  Geertz, Johan Voogd Scheepstimmerman 
  Geertz, Johan Voogd Slachter 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Johan, Gerritgen, Gerrit 

en Mette Cornelis als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag 
van ƒ400 c.g., de opbrengst van moeders kleren en een bed met toebehoren 
bij hun huwelijk en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten 
leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 04-12-1629 bewijst de vader zijn kinderen nog ƒ80 c.g. 
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voor de kleren. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

75 RAK  86 FOLIO:        38 DATUM:         08-03-1627 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Cornelis Wdn. van Geesken Dercks Vader 
  Jansz, Henrick Voogd  
  Jacobsz, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Johan, Derck, Pouwel 

en Carst Cornelisz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ12 
g.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

76 RAK  86 FOLIO:        38v DATUM:         14-04-1627 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, St. Jacobsstraat 
   
 comparanten Jansen, Cornelis Borg Slotenmaker 
  Berentsz, Hendrick Koper Enkhuizen 
     
 samenvatting Comparant heeft zich borg gesteld voor Hendrick Berentsz inzake de 

verkoop gisteren van een huis in Kampen aan hem en zijn zuster Marriken 
Berentsz, om binnen veertien dagen de akte van confirmatie te tonen van 
Marriken Berentsz voor deze opdracht. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

77 RAK  86 FOLIO:        38v DATUM:         16-04-1627 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Clara Comparante Wed. Jan Henricks 
  Hoff, J. Momber  
  Backer, Jan Jansen Voogd Oom 
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  Jansen, Henrick Executeur  
     
 samenvatting Comparante verklaart van Henrick Jansen de goederen en erfenis 

ontvangen te hebben, ad ƒ343 c.g., van de grootmoeder van haar kinderen, 
Wijngen Cornelis, waarvoor zij hem bedankt met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

78 RAK  86 FOLIO:        39 DATUM:         23-05-1627 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Elgertsen, Coert Wdn. van Trijnken Meijers Vader 
  Petersen, Cornelis Voogd  
  Meijer, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Elgert en Greetken 

Coerts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ3 c.g. en belooft 
hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed 
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

79 RAK  86 FOLIO:        39v DATUM:         25-05-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksen, Christoffel Volmachtgever  
  Wolphius, d. Rijckmannus Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Rijckmannus Wolphius om, in der 

minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor het gerecht van 
Barneveld, voor de drost van de Veluwe, tegen Gijsbert van Troijlen en daar 
te protesteren tegen het onrecht met de pachtpenningen berustend onder 
Jan Gerritsen te Voorthuizen en daarbij al het nodige te doen, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

80 RAK  86 FOLIO:       40 DATUM:         04-06-1627 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Brouwerij 
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  Kampen, hoek St. Jacobsstraat en de Burgwal 
   
 comparanten Rijcxsen, Claes Schuldenaar  
  Jansz, Sijchien Echtgenote  
  Scherfs, Derckien Schuldeiseres Wed. Willem Gijseberts 
     
 samenvatting Comparant, caverende voor zijn echtgenote, verklaart schuldig te zijn aan 

Derckien Scherfs een bedrag van ƒ500 g.g. tegen 5½ procent, eerste 
betaling in mei 1628, waarvan de aflossing een half jaar van tevoren moet 
worden aangekondigd; als onderpand stelt hij zijn brouwerij met alle 
toebehoren en zijn overige goederen. 
NB. in de kantlijn: op 30-04-1628 is de schuld voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

81 RAK  86 FOLIO:        40 DATUM:        25-06-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoets, Cornelis Simonsen Volmachtgever Koopman Edam 
  Sael, mr Jan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Jan Sael om zijn zaken in 

Kampen waar te nemen, in der minne of gerechtelijk, met clausule van 
schadeloosstelling. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

82 RAK  86 FOLIO:        40v DATUM:         30-07-1627 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Clas Schuldenaar  
  Petersz , Johan  Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Petersz een resterend 

bedrag van ƒ39-10 c.g. dat hij met Martini a.s. wil betalen met een rente van 
6 procent, waarvoor hij als onderpand stelt zijn persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

83 RAK  86 FOLIO:        40v DATUM:        18-11-1627  

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thijmens, Claesken Wed. van Reiner Toenisen Moeder 
  Berents, Jan Voogd  
  Jochemsen, Egbert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Reiner Reinersen als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

84 RAK  86 FOLIO:        41 DATUM:        14-12-1627 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermansz, Clas Comparant  
  Clas, Mechtelt Moeder  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn moeder de erfenis en goederen van zijn vader, 

Hermen Dercks, ontvangen te hebben, waarvoor hij haar bedankt met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

85 RAK  86 FOLIO:        41v DATUM:         31-01-1628 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Drie huizen aan elkaar  
  Kampen, t.o. de Bovenkerk, hoek van de Venestraat 
   
 comparanten Jansz, Clara Wed. van Johan Henricksz Moeder 
  Jansz, Johan Voogd  
  Carsten, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan, Femme, Clas en 

Marigen Jansz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind ƒ250 
c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te 
doen  wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
Zij heeft het vruchtgebruik en stelt daarvoor als onderpand haar drie huizen. 
NB. in de kantlijn: op 10-03-1653 meldt Jan Sijmonts, echtgenoot van 
Femme Jans, dat zijn vrouw haar deel heeft ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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86 RAK  86 FOLIO:        41v DATUM:         07-02-1628 

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

minne of gerechtelijk, zijn zaken in Kampen waar te nemen zoals hij zelf 
gedaan zou hebben, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

87 RAK  86 FOLIO:       42 DATUM:        01-03-1628 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en brouwerij 
  Kampen, Burgwal 
   
 comparanten Rijcksen, Claes Schuldenaar Echtpaar 
  Jans, Sijger Schuldenares  
  Theiler, Willem Schuldeiser Echtpaar 
  Theiler, Janneken Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten  verklaren schuldig te zijn aan Willem Theiler en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ212 g.g. en beloven dit te betalen heden over 
een jaar, waarvoor zij als onderpand stellen de overwaarde van hun huis. 
NB. in de kantlijn: op 21-04-1628 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

88 RAK  86 FOLIO:        42v DATUM:         03-03-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricks, Claes Volmachtgever  
  Sibrandum, d. Ivonem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ivonem Sibrandum om, zowel binnen 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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89 RAK  86 FOLIO:        43 DATUM:        14-03-1628 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Hoornen, Cornelis Hermsen v.  Schuldenaar Echtpaar 
  Willems, Trijne Schuldenares  
  Hendricksen, Struck Schuldeiser Echtpaar 
  Jansen, Lubbegen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Struck Hendricksen en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ1350 c.g. wegens een gekocht karveelschip 
met toebehoren; zij beloven dit jaarlijks te betalen met ƒ250 c.g. totdat alles 
is voldaan, te beginnen op 12-03-1629, waarvoor zij als onderpand stellen  
het karveel schip met toebehoren en al hun goederen. Schuldeiser belooft 
het schip niet uit de vaart te laten nemen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

90 RAK  86 FOLIO:        43v DATUM:         30-04-1628 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en brouwerij 
  Kampen, St. Jacobsstraat, hoek Burgwal 
   
 comparanten Rixen, Clas Schuldenaar Echtpaar 
  Jans, Sijtgen Schuldenares  
  Scherfs, Derckgen Schuldeiseres Wed. Willem Gisberts 
     
 samenvatting Comparant, caverend voor zijn echtgenote, verklaart schuldig te zijn aan 

Derckgen Scherfs een bedrag van ƒ700 g.g. en beloven dit te betalen tegen 
5½ procent in mei 1629 tenzij zij liever een jaarlijkse rente van ƒ40 g.g. heeft 
naast de verplichte rente van ƒ54 g.g., mits zij een vierendeel jaars van 
tevoren de aflossing aankondigt. Als onderpand stellen zij hun huis en 
brouwerij. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

91 RAK  86 FOLIO:        44 DATUM:         28-05-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Hubertsen, Cornelis Volmachtgever Echtpaar 
  Claesen, Merrigen Volmachtgeefster  
  Snippert, Johan Claesen Gevolmachtigde Zwager / broer 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Johan Claesen Snippert om 

met de andere mede-erfgenamen van Peter Arents, hun neef overleden 
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tijdens een reis in het buitenland, het sterfhuis te regelen en de 
boedelscheiding en verder alle handelingen te verrichten die noodzakelijk 
zijn , met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

92 RAK  86 FOLIO:        44v DATUM:         06-06-1628 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Clasz, Clas Comparant  
  Hermansz, Gisbert Voogd  
  Gisbertz, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparant, als mede-erfgenaam van zijn oudoom Tijmen Jansz, verklaart .. 
   
 bijzonderheden De rest ontbreekt. 
   

 

De bladzijden 45 t/m 46v zijn blanco. 

93 RAK  86 FOLIO:        47 DATUM:         08-05-1626 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen 
   
 comparanten Mauritz, Derck Schuldenaar  
  Petersz, Steven Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Steven Petersz een bedrag van 

ƒ131-7 g.g., waarvan nu ƒ50 g.g. door schuldeiser zijn ontvangen; de 
resterend ƒ81-7 g.g. zullen in vijf jaar betaald worden, waarvoor hij als 
onderpand stelt de helft van het huis dat hij gekocht heeft. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

94 RAK  86 FOLIO:        47 DATUM:         20-05-1626 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Erf 
  Staphorst 
   
 comparanten Stevensz, David Comparant Echtpaar 
  Petersz, IJtgen  Comparante  
  Hubert, Albert Jans Begunstigde Staphorst  
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 samenvatting Comparanten verklaren, na ontvangst van de betaling, gecedeerd te hebben 
aan Albert Jans Huberts de rechten van en op een erf, thans bewoond door 
Jan Vene, bestaande uit een jaarlijkse portie van 8¾ pot boter en een 
schepel rogge, zoals zij dat zelf gewoon waren en verder af te zien van alle 
aanspraken.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

95 RAK  86 FOLIO:         47v DATUM:         03-07-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dercksz, Derckgen Wed. van Helmich Evertz Moeder 
  Lubbertz, Henrick Voogd  
  Corvenmaker, Reijner R. Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geertgen en Derck 

Helmichsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ40 c.g., de 
zoon de opbrengst van de kleren en de dochter een bed met toebehoren en 
belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

96 RAK  86 FOLIO:        48 DATUM:         10-08-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t.  
   
 comparanten Gerritz, Drijes  Wdn. van Grietgen Lucas Vader 
  Hermensz, Gerrit Voogd  
  Hermensz, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige  kinderen Elsgen en Anneken 

Driesz 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 
en goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

97 RAK  86 FOLIO:        48 DATUM:         06-09-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Duickszen, Derck Volmachtgever  
  Hudden, Wijntgen Echtgenote  
  Boom, Hendrick Gevolmachtigde Procurator 
     
 samenvatting Namens zijn echtgenote, verstrekt comparant een volmacht aan Hendrick 

Boom om, in der minne of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen en vooral 
die tegen de weduwe van Jaques Kijckepost en daarbij te handelen zoals 
comparant zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van 
substitutie en alles te accepteren wat hij, gevolmachtigde of Jan Gerarts, 
procureur te Amsterdam, zal doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

98 RAK  86 FOLIO:        48v DATUM:        02-10-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meijne, Dijmmer Jacobsz de Volmachtgever  
  Petersz, Meijnert Volmachtgever  
  Jacobs, Maria Echtgenote  
  Meijne, Jacob de Gevolmachtigde Vader 
     
 samenvatting Comparanten, mede caverende voor hun echtgenotes en broers/zusters,   

verstrekken een volmacht aan hun vader om hun zaken waar te nemen met 
betrekking tot het sterfhuis van Joris de Mol, hun grootvader, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

99 RAK  86 FOLIO:        48v DATUM:         10-10-1627 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritz, Derck Schuldenaar  
  Florisz, Willem Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Florisz een bedrag van 40 

daalders vanwege een schuldbetaling aan Goert Petersz en belooft dit in 
jaarlijkse porties terug te betalen, waarvoor hij gerechtelijk als onderpand 
verbindt zijn twee paarden, wagen en slede en zijn andere goederen 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 49v t/m 51v zijn blanco. 
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100 RAK  86 FOLIO:        49 DATUM:        25-03-1628 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Derckgen Comparante Echtg. Gerrit Jans 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Hermensz, Johan Stiefvader  
     
 samenvatting In afwezigheid van haar echtgenoot, verklaart comparante dat zij van haar 

stiefvader de goederen en erfenis van haar moeder ontvangen heeft, 
waarvoor zij hem bedankt met belofte van vrijwaring. De voogden worden 
van hun taak ontheven. 

   
 bijzonderheden Namen van de voogden zijn niet vermeld. 
   

 

 

101 RAK  86 FOLIO:         52 DATUM:         08-08-1628 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aeltsen, Gerrit Schuldenaar Echtpaar 
  Henricks, Trijnken Schuldenares  
  Poocken, Geertken Schuldeiseres Weduwe  
  Henricks, Arent Borg  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Geertken Poocken een bedrag 

van ƒ670 c.g. en beloven dit te betalen met ƒ150 c.g. op Martini, dan met ƒ70 
c.g. in de loop van 1629 en met Martini van dat jaar weer ƒ150 c.g.; het 
restant zal verrekend moeten worden met de nog te ontvangen 
nalatenschap van comparants vader Henrick Jansen; er wordt een borg 
aangesteld.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

102 RAK  86 FOLIO:        53 DATUM:         11-08-1628 

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

gerechtelijk, zijn zaken in Kampen waar te nemen en daarbij te handelen 
zoals hij zelf gedaan zou hebben, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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103 RAK  86 FOLIO:        53v DATUM:         20-08-1628 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Santen, Gerrit van Volmachtgever  
  Wolphius, Rijckmannus Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Rijckmannus Wolphius om, in der 

minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Vollenhove en de regio en 
daar al het nodige te doen als procurator ad lites, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

104 RAK  86 FOLIO:        54 DATUM:         15-09-1628 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijnbergen, jkr Gerrit van Schuldenaar  
  Sael, mr Johan Jansen Gevolmachtigde  
  Joosten, Arent Schuldeiser Glazenmaker 
     
 samenvatting De gevolmachtigde verklaart dat comparant schuldig is aan Arent Joosten 

ƒ200 c.g. volgens obligatie, durante judicio. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 54v t/m 56v zijn blanco. 

105 RAK  86 FOLIO:         57 DATUM:         01-05-1626 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jogemsen, Egbert  Comparant  
  Tollenaer, Jan Albertsen Voogd  
  Schaeffbanck, Andrijs Voogd  
     
 samenvatting Comparant, wiens vrouw in het kraambed ligt, verklaart van de voogden 

over haar voordochter Aelken Jans bij wijlen Jan Mourisen ontvangen te 
hebben de goederen en erfenis van haar vader, waarvoor hij hen bedankt 
met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

106 RAK  86 FOLIO:        57 DATUM:         17-05-1626 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Efken Volmachtgeefster Wed. Jan Willemsen 
  Hoff, J. Momber  
  Paschirsen, Cornelijs Gevolmachtigde Broers - Emden 
  Paschirsen, Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan de gebroeders Paschirsen om, in 

der minne of gerechtelijk, de 176 rijksdaalders te vorderen die zij tegoed 
heeft van Jan Ratendurp uit Bremen wegens geleverde waren volgens 
obligatie die bij Otto Jansen in Bremen in bewaring is, verder om de 12 
rijksdaalders te innen die Trijne NN uit Bremen haar nog schuldig is wegens 
geleverde waren en verder al het nodige te doen, zoals comparante zelf 
gedaan zou hebben, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

107 RAK 86 FOLIO:       57v DATUM:       19-06-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evertsen, Evert Wdn. van Alken Evertsen Vader 
  Crijnsen, Berent Voogd  
  Henricksen, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrickien, Evert, 

Goertken en Hermen Evertsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd 
ieder kind ƒ60 c.g., de zoons 50 daalders of de nering en de dochters een 
bed met toebehoren en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te 
laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

108 RAK  86 FOLIO:        58 DATUM:         14-07-1626 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Claesen, Egbert Comparant  
  Egberts, Bettken Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Egberts, Jacob Comparant En broers 
  Hoff, Albert Voogd  
  Henricksen, Tijmen Voogd  
     
 samenvatting Comparant, voogd over Johan Sluiter en oom van de kinderen van wijlen 
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Jonge Jan Liggers en Engela Pijls en de andere comparanten, allen 
erfgenamen van de kinderen van wijlen Dirrick Egberts en Engela Pijls, 
genaamd Peterken en Meensche Dirricks, verklaren van de gewezen 
voogden over deze kinderen de goederen en erfenis ontvangen te hebben 
die op hen zijn overgegaan, waarvoor zij hen bedanken met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

109 RAK  86 FOLIO:         58v DATUM:         24-07-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Egbert Volmachtgever  
  Arntz, Henrick Gevolmachtigde Dienaar ambt Ermelo  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Arntz om zijn zaken op de  

Veluwe waar te nemen, met macht van substitutie. 
   
 bijzonderheden 

1
) en Nunspeet 

   

 

 

110 RAK  86 FOLIO:        59 DATUM:         25-07-1626 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Esken Comparante  
  Magnus, Oloff Momber  
  Jans, Webbeken Erfgename Wed. Andries ter Heijden 
     
 samenvatting Comparante verklaart ontvangen te hebben van Webbeken Jans het bed met 

toebehoren en de ƒ25 g.g. die haar door Andries ter Heijden gelegateerd 
waren krachtens testamentaire dispositie dd 29-08-1611, waarvoor zij haar 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

111 RAK  86 FOLIO:        59 DATUM:         10-08-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritz, Elsgen Wed. van Hermen Jorisz Moeder 
  Michielsz, Isack Voogd  
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  Wijchers, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Claes Hermansz als 

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

   
 bijzonderheden De namen van de voogden zijn niet vermeld in de akte. 
   

 

 

112 RAK  86 FOLIO:         59v DATUM:        08-09-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf genaamd Boeckhorst 
  Arnhem, te Hoophuizen 
   
 comparanten Henricks, Egbert Volmachtgever  
  Staveren, NN Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan NN. Staveren om in Arnhem voor het 

gerecht te verschijnen en daar aan Lambert Coopsen zijn erf over te dragen 
met alle bijbehorende rechten en plichten en alle formaliteiten te verrichten 
volgens de gebruiken aldaar.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

113 RAK  86 FOLIO:        60 DATUM:          13-10-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Egbert Wdn. van Lubbe Aelts Vader 
  Witten, mr Hans Voogd  
  Claesen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Aelt Egbertsen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. en belooft hem lezen,  
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 18-06-1628 heeft de vader het bedrag veranderd in ƒ25 
g.g. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

114 RAK  86 FOLIO:        60 DATUM:         17-11-1626 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed Heerlijkheid gnd der Burch 
  Sticht van Utrecht 
   
 comparanten Schuire, Elisabeth vd  Volmachtgeefster Wed. Jacob Sionck  
  Keijlewer, Plechelmo Momber Secretaris 
  Both, Hendrick Gevolmachtigde Amersfoort 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Hendrick Both om te verschijnen 

voor de leenheer in Utrecht en daar een heerlijkheid op haar naam te laten 
zetten, die zij geërfd heeft van haar broer Steven van der Schuire en daar 
alle formaliteiten te verrichten die een leenvrouw verschuldigd is, zoals zij 
zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

115 RAK  86 FOLIO:        60v DATUM:        11-05-1627 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf gnd de Hulck  
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Jansz, Elisabeth Wed. van Johan Sasze Moeder 
  Beeke, Abraham vd Voogd  
  Witte, Gerbrant Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lisbetgen, Albart,  

Derckgen en Henrick Sasze als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder 
kind ƒ50 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren 
en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden 
zijn. Zij heeft het vruchtgebruik en stelt als onderpand haar huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

116 RAK  86 FOLIO:         61 DATUM:         19-07-1627 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Elsgen Wed. van Johan Geertens Moeder 
  Jansz, Hermen Voogd  
  Evertz, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Janneken Jansz als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ600 c.g., waarvan 
ƒ100 c.g. in de vorm van een rentebrief, verder ƒ300 c.g. gevestigd op haar 
huis en een bed met toebehoren, een zilveren beker en twee zilveren lepels 
bij haar huwelijk; zij belooft haar 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 
   

 

 

117 RAK  86 FOLIO:         61v DATUM:         31-07-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Everts, Egbertien Volmachtgeefster  
  Hoff, J. Momber  
  Moock, Henrick Gevolmachtigde Echtgenoot 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om, in der minne 

of gerechtelijk, het geld te vorderen van haar voogd Jan Ovingh ten Oever in 
Hasselt dat haar toekomt, hem van zijn voogdijschap te ontslaan en verder 
al het nodige te doen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

118 RAK  86 FOLIO:         62 DATUM:         19-11-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Egbert Volmachtgever  
  Philips, Femme Volmachtgeefster  
  Blome, Lucas Gevolmachtigde  
  Coerts, Jan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Lucas Blome en Jan Coerts 

om, in der minne of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen tegen Wolter 
Wolters Mulder en daarbij te handelen zoals comparanten gedaan zouden 
hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

119 RAK  86 FOLIO:         62 DATUM:         29-11-1627 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermensz, Engbert Comparant  
  Hermensz, Jurien Broer  
  Hell, Albart ter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn broer en zijn gewezen voogd de goederen en 

erfenis van zijn ouders ontvangen te hebben, waarvoor hij hen bedankt met 
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belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

120 RAK  86 FOLIO:        62v DATUM:         29-01-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Egbert Volmachtgever Oldebroek 
  Sael, mr Johan Jansz Gevolmachtigde   
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansz Sael om zijn zaken 

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

 

 

121 RAK  86 FOLIO:         62v DATUM:         03-03-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vegen, Egbertken Volmachtgeefster Wed. Jan Francksen 
  Hoff, J. Momber  
  Feijt, Claes Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Claes Feit om, in der minne of 

gerechtelijk, namens haar de procedure te voeren voor de drost van de 
Veluwe tegen de familie Twillers en al het nodige te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

122 RAK  86 FOLIO:        63 DATUM:         11-07-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Grave, Evert Henricksen Volmachtgever  
  Sijbrandum, d. Ivonem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ivonem Sijbrandi om zijn zaken in 

Kampen waar te nemen, met macht van substitutie. 
   
 bijzonderheden Geen 
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123 RAK  86 FOLIO:        64v DATUM:         25-08-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steventsen, Egbert Volmachtgever  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Peter Vette om zijn zaken in 

Kampen tegen Meijnert Petersen waar te nemen en daarbij het nodige te 
doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 65 t/m 67v zijn blanco. 

124 RAK  86 FOLIO:         68 DATUM:          14-06-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goerts, Francke Volmachtgever  
  Claesen, Claes Gevolmachtigde Blokzijl 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Claes Claesen om voor het gerecht 

van Blankenham te verschijnen en daar over te dragen aan Jan Goetersz de 
jaarlijkse rente van ƒ19 g.g. uit het erf van Jan van Echten in Blankenham en 
daarbij alle formaliteiten te vervullen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

125 RAK  86 FOLIO:        68 DATUM:         21-08-1626 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Muller, Francke Andresen Schuldenaar  
  Coesvelt, Henrick Jans v. Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Jans van Coesvelt een 

bedrag van ƒ52-10 c.g. wegens verstrekte penningen durante iudicio.  
   
 bijzonderheden Geen 
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126 RAK  86 FOLIO:        68v DATUM:         01-03-1627 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Frerick Comparant  
  Lambertz, Gerritgen Moeder  
  Henricks, Christopher Voogd  
  Engbertz, Derck Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn moeder de goederen en erfenis van zijn vader 

ontvangen te hebben, waarvoor hij haar bedankt; de voogden worden van 
hun taak ontheven. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

127 RAK  86 FOLIO:        68v DATUM:         15-04-1627 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wilsum, Frans van Borg  
  Heijden, Herman van  Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant stelt zich borg voor Herman van Heijden voor de ƒ8½ c.g. die bij 

Jan Haegedorn berusten, waarop Rijck Andriesen Brouwer beslag heeft 
laten leggen en die hij, zo nodig, zal betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

128 RAK  86 FOLIO:        68v DATUM:         02-05-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrijtsz, Femmeken Volmachtgeefster  
  Keylewer, Plechelmo Momber  
  Henneckelaer, Wulf van Gevolmachtigde  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
       
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Wulf van Henneckelaer en Peter 

Vette om, in der minne of gerechtelijk, haar zaken in Nijkerk waar te nemen 
tegen de erfgenamen van Aelt Bueren en daarbij al het nodige te doen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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129 RAK  86 FOLIO:        69 DATUM:         27-03-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersen, Floris Volmachtgever  
  Willems, Jutte Echtgenote  
  Sael, mr Johan Jansen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Namens zijn echtgenote, verstrekt comparant een volmacht aan mr Johan 

Jansen Sael om, in der minne of gerechtelijk, hun zaken in Kampen waar te 
nemen en daarbij alles te doen wat nodig is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

130 RAK  86 FOLIO:        69v DATUM:         31-05-1628 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Wilsem, Fransch van Comparant  
  Lamberts, Simon Comparant  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van wijlen Samuel Beteken en 

Jenneken Willemsz, verklaren gerechtelijk te hebben getransporteerd voor 
een bedrag van honderd daalders, ontvangen van Philips Haegeman ten 
behoeve van de pleegkinderen, de rechten op de erfenis en goederen van 
wijlen Anneken Beteken, hun grootmoeder in Raade, in het graafschap 
Waldeck gelegen, waarop zij voor de kinderen nu geen aanspraak meer 
kunnen maken.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

131 RAK  86 FOLIO:        DATUM:         

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Fuijsgen Comparante  
  Willemsz, Marten Echtgenoot  
  Waegewet, Henrick Voogd  
  Rixen, Huigo Voogd  
  Rixen, Willem Vader  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden en haar vader de 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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132 RAK  86 FOLIO:       70v DATUM:         24-07-1628 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kistemaecker, Frerick Jans  Borg  
  Lijfertsen, Willem Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant belooft aan Willem Lijfertsen in de tijd van twee maanden vanaf 

heden te betalen namens zijn broer een bedrag van 33 ponden groot onder 
verband van zijn persoon en goederen. 
NB. in de kantlijn: op 23-12-1628 heeft Lijfert Joesten Backer gemeld dat de 
borg het vermelde bedrag heeft betaald. 

    
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

De bladzijden 71 t/m 75v zijn blanco. 

133 RAK  86 FOLIO:       76 DATUM:        08-05-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Boeij, Gerrit Henricksen Volmachtgever  
  Wijnen, Henrick Gevolmachtigde Elburg 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Wijnen om, in der minne of 

gerechtelijk, van Berent Dirricksen Sack in de nieuwstad op de zomerdijk de 
achterstallige ƒ58-5 c.g. te vorderen die hem toekomen wegens een paard 
namens comparant geleverd door Erents Gerritsen Smitt en daarbij al het 
nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

134 RAK  86 FOLIO:         76 DATUM:         12-05-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsen, Gijsbert Volmachtgever  
  Gijsberts, Geertken Volmachtgeefster Dochter 
  Herms, Seine  Gevolmachtigde Hattem 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Seine Herms om, in der minne 

of gerechtelijk, hun zaken in Hattem waar te nemen en daarbij te handelen 
zoals zij zelf gedaan zouden hebben, met macht van substitutie. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

135 RAK  86 FOLIO:        76v DATUM:         17-05-1626 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Gerrijt Comparant  
  Jansz, Peterken Comparante Zuster 
  Sandersen, Jan Stiefvader  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun stiefvader de goederen en erfenis van hun 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

136 RAK  86 FOLIO:        76v DATUM:         18-05-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Geertgen Wed. van Willem Hellis Moeder 
  Kempe, Peter Voogd  
  Croen, Johan   Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Goedert Willemsz als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

137 RAK  86 FOLIO:         76a DATUM:         22-05-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vene, Geert Volmachtgever Veerschipper 
  Geertsen, Sijmon Gevolmachtigde Korvenmaker - Emden 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Sijmon Geertsen om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Emden, zijn uitstaande schulden te 
vorderen en verder alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van 
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substitutie. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

138 RAK  86 FOLIO:         76a -v DATUM:          05-07-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wichgers, Gerbrecht Wed. van Gerrit Jansen Moeder 
  Delden, Jan Jansen v. Voogd Oom 
  Henricks, Thijmen Voogd  
  Gerrits, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aelken, Jenneken en 

Wichger Gerritsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ55 g.g. 
en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen 
wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

139 RAK  86 FOLIO:         77 DATUM:         06-07-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geerts, Gisbertken Wed. van Alert Alertsen Moeder 
  Geertsen, Jan Voogd  
  Gerritsen, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Geesken Alerts als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van honderd daalders en 
een bed met toebehoren en belooft haar lezen, schrijven en een handwerk te 
laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 10-10-1656 meldt Jan Coopsen, echtgenoot van 
Geesken Alardts, dat zij het kinderbewijs hebben ontvangen, waarvoor zij 
bedanken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

140 RAK 86 FOLIO:         77 DATUM:        08-07-1626  

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Ligger, Gerrit Jansen Comparant  
  Claesen, Engbert Voogd  
  Berents, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de goederen en erfenis van 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

141 RAK  86 FOLIO:        77v DATUM:          25-07-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kremer, Gerrijt Volmachtgever Koopman Deventer 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om zijn zaken in Kampen 

waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en daarbij te handelen zoals 
comparant ook gedaan zou hebben, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

142 RAK  86 FOLIO:         78 DATUM:         12-08-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Greete Wed. van Cracht Aeltsen Moeder 
  Arentsen, Heijmen Voogd  
  Roloffsen, Jan Voogd  
  Willems, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Mette, Lubbe en Jan 

Cracht als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ100 c.g. en een 
nieuw bed met toebehoren; 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 zal de kindsdelen intact laten, ondanks haar 
voorgenomen huwelijk met Mensche Bartels. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

143 RAK  86 FOLIO:         78v DATUM:          21-08-1626 



52 

 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Goesen Volmachtgever Korvenmaker 
  Goltbeek, Jacobius Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparant verstrekt, mede namens zijn gezel, een volmacht aan Jacobius 

Goltbeek om, in der minne of gerechtelijk, van Koop Henricksz een bedrag 
van ƒ71-4 c.g. te vorderen dat hij en zijn gezel tegoed hebben en daarbij al 
het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

144 RAK  86 FOLIO:         78v DATUM:          25-08-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Suirbeke, Gerrit van  Volmachtgever En namens Hermen v.S. 
  Suirbeke, Jan van Idem  
  Suirbeke, Geertruit van Idem  
  Suirbeke, Margriete van Idem  
  Keijlewer, Plechelmo Momber Secretaris 
  Bernier, Rudolff  Idem  
  Wijringe, Claes van Idem Echtg. Femmetien Bernier 
  Hell, Albert van der Gevolmachtigde  
  Jochemsz, mr Michiel Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Hendrick van Suirbeke, van Armigert Roelofs 

en samen van Roelof Willemsz, verstrekken een volmacht aan Albert van der 
Hell en mr Michiel Jochemsz om namens hen de boekschulden, renten, 
pachten en uitstaande schulden te innen van het sterfhuis van Roelof 
Willemsz en de beloofde legaten uit te keren enz. enz. en daarbij te handelen 
zoals comparanten zelf gedaan zouden hebben, eventueel assistentie te 
vragen van mr Peter Vette, alles met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

145 RAK  86 FOLIO:         79 DATUM:          01-09-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Christoffels, Geertruijt Volmachtgeefster  
  Hoff, J. Momber  
  Sibrandi, Ivonem Gevolmachtigde Procureur 
  Lubberts, Willem Gevolmachtigde Gerechtsdienaar 

1
) 

     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Ivonem Sibrandi en Willem 
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Lubberts om, in der minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen tegen 
Lubbert Hendricksen in Oldebroek en daarbij al het nodige te doen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) Oldebroek 

   

 

 

146 RAK  86 FOLIO:        79v DATUM:         04-09-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Geertruit Volmachtgeefster Wed. Goert Hansen 
  Hoff, J. Momber  
  Sael, mr Johan Jansen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansen Sael om haar 

zaken in Kampen waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en daarbij 
te handelen zoals zij zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

147 RAK  86 FOLIO:         80 DATUM:         04-09-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Costa, Gabriel da Volmachtgever  
  Sael, mr Johan Jansen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansen Sael om zijn zaken 

zowel voor het stads- als landgerecht waar te nemen, binnen en buiten 
rechten en te doen wat comparant zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

148 RAK  86 FOLIO:        80v DATUM:         06-09-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Hjuis en hof 
  Brunnepe 
   
 comparanten Stevensz, Griete Wed. van Hendrick Jansen Moeder 
  Cruel, Adam Voogd  
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  Jacobsz, Geert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jenneken, Jan en  

Steven Hendrickz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ200  c.g. en 
ƒ75 c.g. voor vaders kleren en belooft hen een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij 
heeft het vruchtgebruik en stelt als onderpand haar woonhuis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

149 RAK  86 FOLIO:         80a DATUM:         14-09-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentz, Geertgen Wed. Peter Jacobsz Moeder 
  Holterman, Derck Voogd  
  Arentz, Lubbert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Arent, Jacob en 

Maijken Peters als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind ƒ100 
c.g., van wie Jacob in 1627 met Pasen uitbetaald zal worden, alles te 
versterven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen, schrijven en 
een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

150 RAK  86 FOLIO:        80a DATUM:         03-10-1626 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, in de Hagen 
   
 comparanten Hermansz, Gerrit Schuldenaar  
  Hermensz, Hermen Schuldeiser Zoon 
  Hermensz, Mechtelt Schuldeiseres Dochter 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn twee kinderen Hermen en 

Mechtelt een bedrag van ƒ12 g.g. wegens de verkoop van moeders kleren en 
belooft hen dit te betalen, waarvoor hij als onderpand stelt zijn huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

151 RAK  86 FOLIO:       80a-v DATUM:         06-11-1626 
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 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermansz, Geertruit Comparante Echtg. Gerrit Gerritz 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Petz, Johan Zwager  
     
 samenvatting Wegens de afwezigheid van haar echtgenoot, verklaart comparante dat zij 

van de echtgenoot van haar overleden zuster, Marregien Hermansz, de 
goederen en erfenis heeft ontvangen die haar neefje Isaack toekomen, 
waarvoor zij hem, de pleegvader, bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

152 RAK  86 FOLIO:         80a-v DATUM:         09-11-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geertz, Grietgen Wed. van Gerrit Jansz Moeder 
  Warnersz, Jan Voogd  
  Jelisz, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gerrit en Gerrigen 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

153 RAK  86 FOLIO:        81 DATUM:         03-12-1626 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoendricksz, Geertruit  Comparante  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Boecop, Henrick tho Voogd  
  Boecop, Arent tho Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de erfenis en goederen te 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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154 RAK  86 FOLIO:        81 DATUM:         19-12-1626 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Gisbert Comparant  
  Harmsen, Henrick Comparant Echtg. Anna Jansen 
  Wichgersen, Frans Voogd  
  Hoosebeen, Dirrick Jansen Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogden de goederen en erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

155 RAK  86 FOLIO:         81v DATUM:         02-03-1627 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsen, Gerrit Wdn. van Merrigen Petersz Vader 
  Egbertsen, Arent Voogd  
  Thisen, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Peter Gerritsen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot en ƒ25 c.g. 
afkomstig van moeders kleren en belooft hem lezen en schrijven te laten 
leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

156 RAK  86 FOLIO:        82 DATUM:         31-03-1627 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Gerrit Comparant  
  Backer, Johan Jans Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogd de goederen en erfenis die zijn 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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157 RAK  86 FOLIO:         82 DATUM:          31-03-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Gerrit Volmachtgever  
  Backer, Johan Jans Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn gewezen voogd om zijn zaken 

waar te nemen met betrekking tot zijn vaders goederen en daarbij al het 
nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

158 RAK  86 FOLIO:         82v DATUM:          04-04-1627 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reutgers, Geertken Wed. van Jan Geusen Moeder 
  Evertsen, Albert Voogd  
  Florisen, Wiollem Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrickien en 

Reutger Jansen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind ƒ100 
c.g. , nog ƒ60 c.g. afkomstig van hun overleden broer Harbert Jansen, alles 
te versterven van het ene kind op het andere, de zoon een paard en de 
dochter een bed met toebehoren en belooft hen lezen en schrijven te laten 
leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

159 RAK  86 FOLIO:        83 DATUM:         13-04-1627 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Clasen, Geertruit Schuldenares Wed. Gerrit Petersen 
  Hoff, J. Momber  
  Claesen, Aeltken Schuldeiseres Zuster 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan haar zuster Aeltken een bedrag 

van ƒ213 c.g. tegen 5 procent en belooft dit af te lossen, waarvoor haar 
persoon en goederen onderpand zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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160 RAK  86 FOLIO:         83v DATUM:         15-04-1627 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Florisen, Evert Comparant  
  Florisen, Willem Comparant  
  Rijcksen, Dirrick Voogd  
  Tijmensen, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogden de goederen en erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

161 RAK  86 FOLIO:         83v DATUM:         30-04-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vemeld 
   
 comparanten Berck, jfr Gertruidt Volmachtgeefster  
  Hoff, J. Momber  
  Ruitenburch, Arent van Gevolmachtigde Echtgenoot 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot Arent van 

Ruitenburch om gerechtelijk te cederen aan Toenijs Jansen de helft van ƒ7 
keurvorster g.g. die haar moeder jfr Anna van Have haar in huwelijk heeft 
meegegeven en van comparantes tante, jfr Margreta van Have, afkomstig 
zijn, gevestigd op een goed dat verkocht is aan Toenijs Jansen; verder aan 
de erfgenamen van Daen van der Hoeve over te dragen de helft van ƒ20 
keurvorster g.g., eveneens afkomstig van haar moeder en voor de rest als 
het nodige te doen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

162 RAK  86 FOLIO:         84v DATUM:         27-04-1627 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geerlofs, Gelbeg Wed. Henrick vd Fluetelborch Moeder 
  Gansneb gnd T., Reijner Voogd  
  Hermans, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Anna en Henrick 

Henricks als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind een pond 
groot en belooft hen een handwerk te laten leren en te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

163 RAK  86 FOLIO:        84v DATUM:         19-06-1627 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, tussen Jacob Saabe en Jan Saabe 
   
 comparanten Engbertsen, Gerrit Comparant Echtg. Anneken Jans 
  Reur, Willem Harmsen Comparant Echtg. Anneken Frericks 
  Geertsen, Geert Comparant Echtg. Anneken Harmsen 
  Toenisen, mr Cornelis Weduwnaar  
     
 samenvatting Comparanten, mede als voogden over Jan Louwsen, allen als zuster en/of 

neef/nichten van Stijntgen Jansen, in leven echtgenote van mr Cornelis 
Toenisen,  verklaren van de weduwnaar ontvangen te hebben de goederen 
en erfenis van Stijntgen volgens testament, waarvoor zij hem bedanken met 
belofte van vrijwaring. Tevens verklaart de weduwnaar hierbij over te dragen 
aan de reeds genoemde personen en aan Franck, Egbert en Jan Gerritsen 
zijn huis, strekkend voor van de straat tot achteraan de nieuwe muur. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

164 RAK  86 FOLIO:        85v DATUM:         02-07-1627 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Geertgen Comparante  
  Jansz, Sijmon Echtgenoot  
  Jansz, Wijne Comparante Echtg. Derck Willemsz 
  Jansz, Aeltgen Comparante Echtg. Louwe Petersz 
  Florisz, Willem Comparant Wdn. Derckgen Jansz  
  Dercksz, Jan  Vader  
  Steenberch, Thonis Rolofs Voogd  
  Cuipers, Rutger Willemsz Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun vader en hun gewezen voogden de 

goederen en erfenis ontvangen te hebben van hun moeder Mettgen Albartz, 
waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

165 RAK  86 FOLIO:         85v DATUM:         25-07-1627 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Baeijer, Gerrit Henricks Volmachtgever  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, in der minne of 

gerechtelijk, al zijn zaken in Kampen waar te nemen waarbij hij 
geautoriseerd wordt als procurator ad lites om alles te doen wat nodig is, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

166 RAK  86 FOLIO:         86 DATUM:        29-08-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Geeshen Volmachtgeefster  
  Hoff, J. Momber  
  Sibrandus, d. Ivo Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Ivo Sibrandus om, in der minne of 

gerechtelijk, haar zaken in Kampen waar te nemen en daarbij te handelen 
zoals comparante zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

167 RAK  86 FOLIO:         86v DATUM:         14-09-1627 

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

minne of gerechtelijk, zijn zaken in Kampen waar te nemen en daarbij te 
handelen in de geest van comparant. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

168 RAK  86 FOLIO:         87 DATUM:         15-09-1627 

 onderwerp Verklaring 
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 onroerend goed Wilsumer Weert 
   
 comparanten Petersen, Guert Eigenaar Raadslid 
  Hell, Albert van der Mede-eigenaar  
     
 samenvatting Gedwongen door de loop der gebeurtenissen, verklaart comparant, evenals 

zijn mede-erfgenaam van de Wilsumer Weert, dat zij zich met recht tegen 
Jacob Glauwe hebben gekeerd wegens vorderingen die hij en zijn voorzaten 
menen te hebben en die niet op waarheid berusten. Comparant heeft op zich 
genomen de onbehoorlijke bezwaren te ontzenuwen voor de drost van 
IJsselmuiden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

169 RAK  86 FOLIO:          87v DATUM:          11-10-1627 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Griete Wed. van Jan Ariansz Moeder 
  Arentz, Wijlbelt Voogd  
  Petersz, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Greetgen Jansz als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

170 RAK  86 FOLIO:         87v DATUM:         02-01-1628 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentsen, Gerrit Comparant  
  Goesens, Harmen Voogd  
  Arentsen, Albert  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de goederen en erfenis van 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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171 RAK  86 FOLIO:         88 DATUM:          ongedateerd 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ligger, Geert Jansz Comparant Echtpaar 
  Willemsz, Greetgen Comparante  
  Moeck, Peter Henricks Voogd  
  Berentz, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogden de goederen en erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

172 RAK  86 FOLIO:         88 DATUM:          03-03-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Switters, Gertruit Volmachtgeefster  
  Meijer, Gerrit Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Gerrit Meijer om haar zaken in 

Kampen waar te nemen, in het bijzonder die tegen Johan Cocket, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

173 RAK 86 FOLIO:         88v DATUM:         19-03-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Santen, Gerrijt van Volmachtgever  
  Hansen, Claes Gevolmachtigde Procurator Steenwijk 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Claes Hansen om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken in Drenthe waar te nemen, waarvoor hij hem 
autoriseert als procurator ad lites om te doen wat nodig is, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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174 RAK  86 FOLIO:         88v DATUM:         20-03-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Kempe, Geertken Volmachtgeefster Wed. Kempe Lucassen 
  Lamberts, Sijmon Momber Zwager 
  Bertols, Johan Gevolmachtigde Hesselte 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Johan Bertols om namens haar 

over te dragen aan Claes Jansz, procurator in Steenwijk, een verzegelde 
rentebrief van ƒ2½ g.g. afkomstig van een erf in Hesselte in Drenthe. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

175 RAK  86 FOLIO:        89 DATUM:         00-04-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Brandts, jfr Gerbrecht Volmachtgeefster Wed. Jacob v. Berck 

1
) 

  Hoff, J. Momber  
  Hoebertsen, Evert Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Evert Hoebertsen om, in der minne 

of gerechtelijk, haar zaken in het vorstendom Gelre en in het land van Kleef 
waar te nemen, haar schulden en pachten te innen, eventueel te procederen 
en voor de rest al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) Raadsheer 

   

 

 

176 RAK  86 FOLIO:         90 DATUM:          29-04-1628 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Gerrit Comparant  
  Henricksz, Thonis Voogd  
  Goertz, Francke   Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de goederen en erfenis van 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 



64 

 

177 RAK  86 FOLIO:         90v DATUM:         01-05-1628 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Molen, huis en erf 
  Kampen, buiten de Cellebroederspoort 
   
 comparanten Jurriens, Geert Schuldenaar Echtpaar 
  Gerrijts, Stijne Schuldenares  
  Backer, Laurens Tijmensen Schuldeiser  
  Jans, Albert Schuldeiser  
  Jans, Henrick Schuldeiser  
  Muller, Henrick Evertsen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan een aantal schuldeisers een 

bedrag van ƒ250 g.g. en beloven a.s. mei 1629 ƒ100 g.g. te betalen, in 1630 
een gelijk bedrag en in mei 1631 het restant van ƒ50 g.g., iedere termijn met 
behoorlijke rente. Als onderpand stellen zij de helft van hun molen en huis, 
nog bezwaard met ƒ400 g.g. en verder hun ander goederen. 

   
 bijzonderheden geen 
   

 

 

178 RAK  86 FOLIO:        91 DATUM:         08-05-1628 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arsenius, Gerhardus Borg  
  Santen, Gerrit van Schuldeiser  
  Goltstein, jkr Reijnier van Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart zich borg te stellen voor jkr Reijnier van Golstein 

wegens drie bedragen van ƒ270 c.g. met rente en belooft schuldeiser met 
veertien dagen te betalen onder verband van zijn goederen en af te zien van 
alle beneficiën.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

179 RAK  86 FOLIO:        91v DATUM:         08-05-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Andrijsen, Goesen Volmachtgever  
  Volcker, Juttken Volmachtgeefster Wed. Gerrit Andrijsen 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Peter Vette om, zowel binnen 

als buiten rechten, hun zaken voor het stads- en landgerecht waar te nemen 
en daarbij het nodige te doen, met macht van substitutie. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

180 RAK  86 FOLIO:        92 DATUM:         09-05-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bruijninck, Goeswijnus Volmachtgever  
  Cuinreturff, Jacob Gevolmachtigde Broers 
  Cuinreturff, Gerrit Gevolmachtigde  
  Busch, Engbert ter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan de gebroeders Cuinreturff en 

Engbert ter Busch om, zowel binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te 
nemen in Overijssel en elders, daarbij alle formaliteiten te vervullen met de 
autorisatie van procurator ad lites en te handelen zoals comparant gedaan 
zou hebben, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

181 RAK  86 FOLIO:         92v DATUM:         31-05-1628 

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

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

182 RAK  86 FOLIO:        92v DATUM:         18-07-1628 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen,  
   
 comparanten Gisbertz, Gisbert Schuldenaar Schoenmaker – echtp. 
  Jansz, Anna Schuldenares  
  Joachimsz, Beert Schuldeiser  
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 samenvatting Comparanten verklaren belooft te hebben aan Beert Joachimsz op 10-04-
1629, de hoofdsom van ƒ105 g.g. te betalen die zij hem schuldig zijn 
volgens obligatie, waarvoor zij als onderpand stellen hun woonhuis. 
NB. in de kantlijn: op 00-04-1629 is schuldeiser van bovenstaande voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

183 RAK  86 FOLIO:         93 DATUM:         07-08-1628 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geertsen, Geert Wdn. van Trijne Petersz Vader 
  Cornelis, Monte Voogd  
  Henricks, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geert en Trijnken 

Geertsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag 
van ƒ100 g.g. dat met drie jaar aan de voogden zal worden overhandigd, de 
dochter een bed met toebehoren en haar moeders zilverwerk, alles te 
versterven van het ene kind op het andere 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 
   

 

 

184 RAK  86 FOLIO:         94 DATUM:         08-05-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Benier, Henrick Volmachtgever  
  Holten, Adriaen van Gevolmachtigde Oom -  Elburg 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn oom uit Elburg om, in der minne 

of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Elburg met de autorisatie van 
procurator ad lites en te handelen zoals comparant gedaan zou hebben, 
indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

185 RAK  86 FOLIO:        94v DATUM:         08-05-1626 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Eekmolen cum annexis 
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  Kampen, buiten de Hagenpoort, op het Bolwerk aan de IJssel 
   
 comparanten Claesen, Henrick Schuldenaar Echtpaar 
  Berents, Anneken Schuldenares  
  Harmsen, Gijsbert Schuldeiser Echtpaar 
  Dubbelts, Aelke Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gijsbert Harmsen en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ100 g.g. wegens ontvangen hout en beloven dit 
te betalen door hen de tweede termijn van zijn verkochte eekmolen aan 
Reijner en Louwe Jansen over te dragen, betaalbaar met Pasen 1627, 
waarvoor zij als onderpand stellen de tweede betalingstermijn en hun 
andere goederen. 
NB. in de kantlijn: op 01-05-1627 meldt schuldeiser dat hij is voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

186 RAK  86 FOLIO:        95 DATUM:         13-05-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Leen genaamd Warninck 
  Borculo 
   
 comparanten Scharff, Hendrick Volmachtgever Zoon Reiner Scharff 
  Dorre, Jan Hendricksen Gevolmachtigde Zwager 
  Gijsberts, Willem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zwager Jan Hendricksen Dorre 

en aan Willem Gijsberts om, zowel binnen als buiten rechten, zijn zaken 
waar te nemen, met name om de koop te annuleren van wijlen zijn oom 
Derck Scharff van een leen in Borculo, eventueel daarover te procederen en 
verder al het noodzakelijke te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

187 RAK  86 FOLIO:        95 DATUM:         19-06-1626 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Eekmolen cum annexis 
  Kampen, Bolwerk aan de IJssel, buiten de Hagenpoort 
   
 comparanten Claesen, Henrick Schuldenaar Echtpaar 
  Berents, Anneken Schuldenares  
  Lenardo, ds Paulo Schuldeiser Predikant alhier 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Paulo Lenardo een bedrag van 

ƒ336 c.g., ontvangen dd 14-05-1624 en beloven dit te betalen door aan hem 
over te dragen het geld van de derde termijn van hun verkochte eekmolen, 
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die comparant tegoed heeft van Reiner en Louwe Jansen, waarvoor zij als 
onderpand stellen de derde termijn van de kooppenningen en hun andere 
goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

188 RAK  86 FOLIO:        95v DATUM:         24-06-1626 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dase, Henrick Andriesz Comparant  
  Dase, Jan Andriesz Comparant Broer – absent 
  Wijchert, Tijde Erfgenaam  
  Gisbertz, Henrick Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de erfgenamen van Henrick Thonisz de legaten 

ontvangen te hebben die hen testamentair waren toebedeeld, waarvoor zij 
hen bedanken, met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

189 RAK  86 FOLIO:        96 DATUM:         20-07-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Henrickien Wed. van Jan Willemsen Moeder 
  Sweertsen, Jan Voogd  
  Rijcks, Hugo Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Jansen als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12½ g.g. en belooft hem lezen, schrijven en 
een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

190 RAK  86 FOLIO:         96 DATUM:         24-08-1626 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Hofstraat 
   
 comparanten Andriesen, Hartgert Schuldenaar En echtgenote 
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  Willems, Claes Schuldeiser En Anna en Alken 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Claes Willems en zijn broer/zusters 

een bedrag van ƒ53 g.g. en belooft dit te betalen in de herfst van dit jaar, 
waarvoor hij zijn huis als onderpand stelt.  
NB. in de kantlijn: op 19-03-1627 meldt schuldeiser en de echtgenoot van 
Alken Willems, Jacob Dirricks, dat zij van bovenstaande zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

191 RAK  86 FOLIO:        96v DATUM:         24-08-1626 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Eekmolen 
  Kampen, buiten de Hagenpoort, op het Bolwerk 
   
 comparanten Claesen, Henrick Schuldenaar Echtpaar 
  Berents, Anneken Schuldenares  
  Goerts, Francke Schuldeiser Echtpaar 
  Arents, Alken Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Francke Goerts en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ233 g.g. en beloven dit te betalen door een 
termijn van hun verkochte eekmolen aan Reiner en Louwe Jansen aan hen 
over te dragen met Pasen 1629 en hun verdere goederen als onderpand aan 
te merken. 
NB. in de kantlijn: op 06-05-1629 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

192 RAK  86 FOLIO:         97 DATUM:          26-08-1626 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Eekmolen 
  Kampen, op het Hagen Bolwerk 
   
 comparanten Claszen, Henrick Schuldenaar Echtpaar 
  Berentz, Anna Schuldenars  
  Gerritz, Reijer Schuldeiser Harderwijk 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Reijer Gerritz een bedrag van 

ƒ225 c.g. dat zij beloven te betalen met Pasen 1628 door aan hem te cederen 
een termijn van de onbetaalde kooppenningen van Reiner en Louwe Jansz 
voor hun verkochte eekmolen, waarvoor zij als onderpand stellen de termijn 
en hun overige goederen. 
NB. in de kantlijn: op 06-05-1629 meldt Cornelis Berents namens 
schuldeiser te zijn voldaan van bovenstaande. 

   



70 

 

 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

193 RAK  86 FOLIO:         97v DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentz, Henrick Gevolmachtigde  
  Jansz, Marrigen Volmachtgeefster Moeder 
  Dercksz, Berent Erfgenaam Zwager 
     
 samenvatting Mede namens zijn moeder, verklaart comparant ontvangen te hebben van 

zijn zwager de erfenis en goederen van zijn zuster Willemtgen Arentz, 
waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

194 RAK  86 FOLIO:        97v DATUM:         30-09-1626 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Andriesz, Henrick Comparant  
  Jansz, Tonisgen Moeder  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn moeder de goederen en erfenis van zijn vader 

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

 

 

195 RAK  86 FOLIO:        98 DATUM:         19-10-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Osinga, Harmen Volmachtgever  
  Sael, mr Jan Jansen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansen Sael om zijn zaken 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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196 RAK  86 FOLIO:        98 DATUM:         12-11-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Joosten, Henrick Wdn. van Trijne Gerritz Vader 
  Jansz, Derck Voogd  
  Laurens, Jurrien Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Altgen Henricks als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 g.g. met de jaarlijkse rente, 
overhandigd aan de voogden 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 
   

 

 

197 RAK  86 FOLIO:        98v DATUM:         22-11-1626 

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

nemen voor het gerecht van Kampen of elders, met macht van substitutie. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

198 RAK  86 FOLIO:        98v DATUM:         30-11-1626 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Jacob Schuldenaar  
  Backer, Johan Jansen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Jansen Backer een bedrag 

van ƒ38 c.g. wegens gekocht brood en belooft dit te betalen door zijn tegoed 
van zijn zwager Hans Carsten aan hem over te dragen en stelt als 
onderpand zijn persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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199 RAK  86 FOLIO:        99 DATUM:         17-01-1627 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egbertz, Henrick Comparant  
  Berentz, Hans Voogd  
  Rolofsz, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de goederen en erfenis van 

zijn grootmoeder Rolofgen Jansz ontvangen te hebben, waarvoor hij hen 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

200 RAK  86 FOLIO:        99 DATUM:         31-01-1627 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Henrick Schuldenaar En echtgenote 
  Willemsz, Luitgert Schuldeiseres Wed. Albart Lambertz 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Luitgert Willemsz een bedrag van 

ƒ54 c.g. wegens zijn gekocht karveelschip en belooft dit te betalen in vier 
jaarlijkse termijnen van ƒ16 c.g. vanaf a.s. Pasen. 
NB. in de kantlijn: op 17-04-1630 meldt schuldeiseres ƒ26-5 c.g. ontvangen 
te hebben en op 17-08-1631 is alles afbetaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

201 RAK  86 FOLIO:        99v DATUM:         06-02-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en hof 
  Schuttorp 
   
 comparanten Wennemers, Herman Volmachtgever Echtpaar 
  Speckhuis, Anneken v. Volmachtgeefster  
  Graeve, Adolff vd Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Adolff van der Graeve om 

namens hen in Schuttorp over te dragen aan Henrick Dercks van Meetelen 
en zijn vrouw Griete Benten een huis en hof en daarbij alle formaliteiten te 
vervullen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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202 RAK  86 FOLIO:        100 DATUM:        17-02-1627 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Negen morgen land 
  Zalkerbroek 
   
 comparanten Joepen, Henrick Comparant  
  Henricks, Lubbert Comparant Namens vader 

1
) 

  Nijtshorn, Arent van Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van Arent van Nijtshorn het geld te hebben 

ontvangen  dat zij van zijn vader, Derck van Nijtshorn en diens stiefmoeder 
jfr Ide van Rhijnen tegoed hadden van negen morgen land in Zalkerbroek, 
n.l. aan hem ƒ600 c.g., aan Lubbert Henricks ƒ300 g.g., aan Arent Berentz 
ƒ75 g.g., aan de zoon van Henrick Joepen ƒ125 g.g.en aan Gerrit Jacobs 
ƒ300 g.g., waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring. 

    
 bijzonderheden 

1
) Gerrit Jacobsz, niet bekwaam 

   

 

 

203 RAK  86 FOLIO:       100 DATUM:        23-03-1627 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bisschop, Harmen Egbertsen Comparant  
  Bisschop, mr Egbert Voogd Grootvader 
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogd, zijn grootvader, de goederen 

en erfenis van zijn ouders en grootouders van moederszijde ontvangen te 
hebben, waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

204 RAK  86 FOLIO:        100v DATUM:         14-04-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roeloffs, Hendrick Volmachtgever Ruiter onder 

1
) 

  Rotgersz, Anneken Gevolmachtigde Echtgenote 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote om, in der minne  of 

gerechtelijk, in Elburg hun uitstaande schulden te innen en daarbij alles te 
doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden 

1
) ritmeester Haultepenne 
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205 RAK  86 FOLIO:        101 DATUM:         14-04-1627 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evertsen, Hermen Schuldenaar  
  Jochemsz, Poul Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Poul Jochemsz wegens twee jaar 

huishuur een bedrag van ƒ41-9 g.g. dat hij belooft te betalen in twee 
termijnen, n.l. de ene helft over zes weken en de andere helft een half jaar 
daarna, waarvoor hij als onderpand stelt zijn persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

206 RAK 86 FOLIO:        101 DATUM:        04-05-1627 

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

buiten rechten, zijn zaken waar te nemen tegen Johan van Hensbergen ivm 
zekere gerechtelijke uitspraak en daarbij al het nodige te doen, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

207 RAK  86 FOLIO:        101v DATUM:         11-05-1627 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Eekmolen cum annexis 
  Kampen 
   
 comparanten Claszen, Henrick Schuldenaar Echtpaar 
  Berentz, Anna Schuldenares  
  Berentz, Cornelis Schuldeiser Echtpaar 
  Jansz, Evertgen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten  verklaren schuldig te zijn aan Cornelis Berentz en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ400 c.g. en beloven dit te betalen met Pasen 
1629 tegen 6 procent rente, waarvoor zij hen cederen een termijn van hun  
eekmolen verkocht aan Reijner en Louwe Jans, waarvoor zij die termijn en 
hun andere goederen als onderpand stellen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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208 RAK  86 FOLIO:        101v DATUM:         11-05-1627 
 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Christophers, Hendrick Comparant Ontvanger Vollenhove 
  Louszen, Jan Begunstigde Cameraar 
     
 samenvatting Comparant belooft ƒ72-8 te betalen aan Jan Louszen, vanwege de kwestie 

tussen hem en de waard in de Bruinvis over de kosten van de verteringen   
door een ruiter gemaakt en is van plan om dit in de tijd van vier jaar te 
betalen, hoewel hij waarschijnlijk door de pachters daar niet voor 
gecompenseerd wordt.      

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

209 RAK  86 FOLIO:         102 DATUM:         23-05-1627 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pijlen, Henrick Comparant  
  Pijlen, Aeltken Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Jacobs, Trijne Schoonzuster Wed. W. Pijlen 
     
 samenvatting Comparanten, mede caverende voor hun broer Wolff Pijlen, verklaren van 

Trijne Jacobs de goederen en legaten te hebben ontvangen die hun broer 
Wolff bij testament aan hen had vermaakt, waarvoor zij haar bedanken met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

210 RAK  86 FOLIO:        102 DATUM:         12-07-1627 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Datelen, Henrick Gerritz v. Wdn. van Trijne Henricksz Vader 
  Munster, Derck van Voogd  
  Hartman, Michiel Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Marrigen en Gerrit 

Hendricksz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g. en belooft 
hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een  
goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 08-09-1655 meldt Marrigien Henrix, in absentie van 
haar echtgenoot, te zijn voldaan van bovenstaande.  

   
 bijzonderheden Geen 
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211 RAK  86 FOLIO:         102v DATUM:        07-09-1627  

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bocho, Hessel Hermansz Borg  
     
 samenvatting Comparant heeft zich borg gesteld ten behoeve van de stad Kampen 

wegens de aanspraken die de magistraat meent te hebben op zijn ingeladen 
wijnen, waarvoor hij zijn persoon en goederen als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

212 RAK  86 FOLIO:        102v DATUM:        11-09-1627 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Crijntz, Henrick Comparant  
  Geertz, Crijn Vader  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn vader de goederen en erfenis van zijn moeder 

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

 

 

213 RAK  86 FOLIO:        103 DATUM:         08-10-1627 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Harmsen, Hessel Schuldenaar Echtpaar 
  Jegermans, Anneken Schuldenares  
  Jans, Reijner Schuldeiser  
  Sluijter, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig ter zijn aan Reijner Jans en Jan Sluijter een 

bedrag van ƒ44 c.g. wegens een gekochte koe en beloven dit te betalen door 
hen de rente over te dragen van ƒ100 die zij van de gemeentekas in mei 1628 
ontvangen, zodat daarmee bovenstaand bedrag afgelost kan worden. 

   
 bijzonderheden Geen 
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214 RAK  86 FOLIO:        103 DATUM:        18-10-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wolff, Helmich de Volmachtgever Raadslid en 

1
) 

  Bartholomeus, Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Bartholomeus om, in der 

minne of gerechtelijk, het geld te vorderen dat volgens obligatie Abram 
Gerritsen Blauverwer uit Amsterdam schuldig is en daarbij al het 
noodzakelijke te doen, zoals comparant zelf gedaan zou hebben, indien 
tegenwoordig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) voorstander van Rijts Vergadering 

   

 

 

215 RAK  86 FOLIO:         103v DATUM:         25-10-1627 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gisberts, Herman Comparant  
  Jacobsz, Magdalena Echtgenote  
  Blox, Tanneken Schoonmoeder Wed. Joris J. Beij 
     
 samenvatting Namens zijn echtgenote, verklaart comparant dat hij van zijn schoonmoeder 

de som van ƒ3000 c.g. heeft ontvangen als erfenis van zijn schoonvader, 
waarvoor hij haar bedankt met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

216 RAK  86 FOLIO:        104 DATUM:        10-11-1627 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Eekmolen 
   
 comparanten Claesen, Henrick Schuldenaar En echtgenote 
  Wichgersen, Fransch Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant, mede namens zijn echtgenote die tegenwoordig ziek is, 

verklaart schuldig te zijn aan Fransch Wigchersen een bedrag van ƒ58 c.g. 
wegens geleverde steen en belooft dit met Pasen 1628 te betalen, waarvoor 
hij hem cedeert het bedrag van ƒ57½ c.g. dat hij tegoed heeft van Reijner en 
Louwe Jans wegens de aankoop van comparants eekmolen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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217 RAK  86 FOLIO:        104v DATUM:         19-11-1627 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen  
   
 comparanten Reutgers, Henrick Schuldenaar  
  Berents, Aeltken Echtgenote Ziek in bed 
  Eckelboom, Jan Schuldeiser Èchtpaar 
  Louwe, Stijntken Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Eckelboom en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ50 c.g. tegen een rente van 6 procent, 
betaalbaar heden over een jaar en stelt als onderpand zijn woonhuis en 
overige goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

218 RAK  86 FOLIO:        105 DATUM:         19-11-1627 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Haatland 
   
 comparanten Lubbertsen, Henrick Schuldenaar Echtpaar 
  Reijners, Jutte Schuldenares  
  Blocks, Tanneken Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Tanneken Blocks een bedrag 

van ƒ181 c.g. wegens landpacht, borgtocht en zaaizaad en beloven het geld 
met Pasen 1629 te betalen van het bedrag van zijn woonhuis, dat hij wil 
verkopen, waarvoor hij dat woonhuis als onderpand stelt en zijn andere 
goederen. 
NB. in de kantlijn: op 26-01-1632 meldt de zoon van schuldeiseres, Joris 
Jacobs Beij, van bovenstaande te zin voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

219 RAK  86 FOLIO:         105v DATUM:         04-12-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Hermtgen Volmachtgeefster Wed. Jan A.v. Genemuiden 
  Hoochstraten, Henr. v. Momber  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, in der minne of 

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

 

 

220 RAK  86 FOLIO:         105v DATUM:         22-12-1627 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evertz, Herman  Borg Ruiter 
  Petersz, Bauke Schuldenaar          De weduwe van … 
  Cocket, Johan  Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant heeft zich borg gesteld voor de weduwe van Bauke Petersz, in ’s 

Gravenhage(?) verongelukt, voor een bedrag van ƒ20 c.g. dat deze schuldig 
was aan Johan Cocket vanwege bierschuld en dit te voldoen zodat de 
rustmeesters hiervan vrijgesteld zijn en het restant van de 
verkooppenningen van het verkochte paard van Bauke Petersz zal worden 
aangevuld door de borg. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

221 RAK  86 FOLIO:         106 DATUM:         18-01-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Christophers, Henrick Volmachtgever Ontvanger Vollenhove 
  Roloffs, Johan Volmachtgever Echtg. Rentze Christophers 
  Lippe, Wilhelmus Gevolmachtigde Procureur Deventer 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van hun vader Christopher Henricks, verstrekken 

een volmacht aan Wilhelmus Lippe om, zowel binnen als buiten rechten, 
hun zaken waar te nemen tegen Gisbert van Twyller en daarbij al het nodige 
te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

222 RAK  86 FOLIO:        106 DATUM:         ongedateerd 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Hermen Comparant  
  Hermensz, Johan Vader  
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 samenvatting Comparant verklaart van zijn vader de goederen en erfenis van zijn moeder 
ontvangen te hebben, waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring. 
De voogden worden van hun taak ontheven. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

223 RAK  86 FOLIO:        106v DATUM:         03-03-1628 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricks, Hendrick Comparant  
  Herms, Merrigen Echtgenote  
  Hendricks, Claes Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant, mede caverende voor zijn echtgenote, verklaart, na ontvangst 

van de koopsom, overgedragen te hebben aan Claes Hendricks een 
obligatie dd 18-04-1617 op naam van het echtpaar Hendrick Gerritsen en 
Trijne Petersen ad ƒ53 g.g. met rente, waarbij hij alle rechten krijgt het geld 
op te eisen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

224 RAK  86 FOLIO:         107 DATUM:         29-03-1628 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritz, Henrick Comparant  
  Gerritz, Gerrit Broer  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn broer Gerrit de nalatenschap van zijn broer 

Johan Gerritz ontvangen te hebben; hij geeft deze aan zijn broer Gerrit 
zonder verdere aanspraken te maken. De broers spreken af dat, zo hun 
vader in moeilijkheden mocht komen, zij hem zullen helpen, waarvoor hun 
persoon en goederen onderpand zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

225 RAK  86 FOLIO:        107v DATUM:         11-04-1628 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Breckeler, Henrick Comparant Luitenant  

1
) 
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  Wyngerden, Lambert van Comparant Vaandrig  - id. 
     
 samenvatting Comparanten verklaren beloofd te hebben aan majoor Willem Jansz het geld 

te betalen dat van mr Arent Organist geleend is en dit te gebruiken voor de 
daggelden van de compagnie, waarvoor zij hun persoon en goederen als 
onderpand stellen. 

   
 bijzonderheden 

1
) van kapitein Albrecht Coenders 

   

 

 

226 RAK  86 FOLIO:        107v DATUM:         19-04-1628 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Jacobsstraat 
   
 comparanten Emptse, Herm van  Comparant  
  Bolt, Albert Borg  
  Rixen, Cas Koper   
     
 samenvatting Comparant verklaart een huis te hebben overgedragen aan Cas Rixen 

waarbij Albert Bolt borg staat voor de eventuele aanspraken.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

227 RAK  86 FOLIO:       108 DATUM:        03-05-1628  

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claesen, Henrick Schuldenaar  
  Schuirman, Drees Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant, mede caverende voor zijn echtgenote en haar broer, verklaart 

schuldig te zijn aan Drees Schuirman een bedrag van ƒ60 c.g. en belooft de 
helft te betalen met St. Jan en de rest op Jacobi van dit jaar, waarvoor zijn 
goederen onderpand zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

228 RAK  86 FOLIO:        108v DATUM:        23-05-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Blaeckerinck, Henrick Volmachtgever  
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  Wijntgens, Anneken Gevolmachtigde Echtgenote 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote om, in der minne of 

gerechtelijk, het geld en de goederen te vorderen die door het overlijden van 
comparants vader Jan Blaeckerinck in Oosterwijk, op hem zijn overgegaan. 
Zij krijgt de macht te handelen zoals comparant gedaan zou hebben, indien 
aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

229 RAK  86 FOLIO:        109 DATUM:        09-06-1628 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arck, Hans van Comparant  
  Egbertz, mr Gerhart Executeur  
     
 samenvatting Comparant, erfgenaam van zijn zuster Elsgen van Arck, verklaart van mr 

Gerhart Egbertz de ƒ100 c.g. met rente te hebben ontvangen die hij haar 
geleend had, waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

230 RAK  86 FOLIO:        109v DATUM:         12-06-1628 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aeltz, Harbert Comparant  
  Berentz, Lambert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart, wegens het overlijden van Henrick Aertz en Clas 

Menszen, van zijn mede-voogd de erfenis ontvangen te hebben van zijn 
ouders, n.l. ƒ200 c.g. en ƒ50 c.g. rente, waarvoor hij hem bedankt met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

231 RAK  86 FOLIO:        109v DATUM:        23-06-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Goed in Blankenham 
  Blankenham, naast jkr Joan van Echteren 
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 comparanten Boecop, Henrick toe Volmachtgever  
  Wolff, Helmich de Volmachtgever Raadslid 
  Starcke, Henrick Gevolmachtigde Ontvanger 1) Kampen 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van wijlen Lucas van Telingen en 

jfr Anna van Potegum, verstrekken een volmacht aan Henrick Starcke om, in 
der minne of gerechtelijk, van de weduwe van Jan Coopsen, Afken Coops, 
te vorderen ƒ12½ g.g. per jaar en de hoofdsom van ƒ200 g.g. die de 
pleegkinderen van hun grootmoeder de weduwe Teijlingen hebben geërfd, 
daarvoor eventueel te procederen over het goed in Blankenham dat de 
weduwe toebehoort en dat zij kan hypothekeren en als onderpand geven. Hij 
krijgt de autorisatie van procurator ad lites om al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden 

1
) van de ecclesiastische goederen  

   

 

 

232 RAK  86 FOLIO:        110v DATUM:        11-07-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Cleenpenninck, Henrick  Volmachtgever  
  Heer, Dirick van  Gevolmachtigde Schepen in Heusen 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Dirick van Heer om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Heusen, de erfenis en goederen 
van zijn overleden ouders te ontvangen, de boedelscheiding te maken en 
eventueel zaken te verkopen en verder alle formaliteiten te verrichten, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

233 RAK  86 FOLIO:         111v DATUM:         01-08-1628 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen 
   
 comparanten Berentz, Henrickgen Wed. van Willem Goertz Moeder 
  Goertz, Reijner Voogd  
  Brant, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Engbertgen, Jutgen 

en Willemtgen Willemsz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd voor 
ieder kind ƒ250 c.g. en een bed met toebehoren en belooft hen lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik, 
waarvoor zij haar woonhuis als onderpand stelt.  

   
 bijzonderheden Geen 
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234 RAK  86 FOLIO:         112 DATUM:         31-07-1628 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jansen, Hermen Volmachtgever En echtgenote 
  Bedienaren der Armen Gevolmachtigden van Kampen 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan de Bedienaren der Armen van 

Kampen om als mede erfgenaam van Henrickien Arentz, overleden in 
Rouveen, over te gaan tot schifting en scheiding van de nagelaten 
goederen, het deel van comparant te aanvaarden en verder alle formaliteiten 
te vervullen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

235 RAK  86 FOLIO:         112v DATUM:          31-07-1628 

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janszen, Hermen  Comparant ter ene zijde  
  Bedienaren der Armen Comparanten ter andere zijde  
     
 samenvatting Comparant verklaart te zijn overeen gekomen met de Bedienaren der Armen 

in Kampen dat zij, inzake de nalatenschap van Henrickien Arents, alles gelijk 
zullen verdelen en dat ook de onkosten tot verkrijging van de erfenis gelijk 
over de beide partijen zullen worden gespreid. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

236 RAK  86 FOLIO:         113 DATUM:          09-08-1628 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritz, Hester Wed. van Jan Centz Moeder 
  Evertz, Minicus Voogd  
  Egbertz, Christian Voogd  
  Lambertz, Marrigen Moeder  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gerrit en Lambert 

Jansz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van 
ƒ600 c.g. en vier zilveren lepels en belooft hen lezen, schrijven en een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. De moeder van comparante heeft zich borg 
gesteld voor de kindsdelen onder verband van haar persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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237 RAK  86 FOLIO:         113v DATUM:         15-08-1628 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Hermen Volmachtgever  
  Willemsz, Janneke Volmachtgeefster  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Dercksz, Elisabeth Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Elisabeth Dercksz, huisvrouw / 

dochter van comparanten om al hun zaken in het land van Luik waar te 
nemen en daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

238 RAK  86 FOLIO:        113v DATUM:          21-08-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Hendricks, Geert Volmachtgever  
  Gerrijts, Aert Volmachtgever  
  Sibrandi, d. Ivonem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van wijlen Peter Hendricksen, 

verstrekken een volmacht aan Ivonem Sibrandi om, in der minne of 
gerechtelijk, voor het gerecht van Kampen hun zaken waar te nemen 
betreffende het sterfhuis van Mette Peters en daarbij te handelen zoals 
comparanten gedaan zouden hebben, indien aanwezig, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

239 RAK 86 FOLIO:         114 DATUM:         01-09-1628 

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

gerechtelijk, zijn zaken in Kampen waar te nemen en daarbij alles te doen 
wat nodig is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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240 RAK  86 FOLIO:         114v DATUM:         05-09-1628 

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

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

241 RAK  86 FOLIO:        114v DATUM:         05-09-1628 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lambertsen, Hermen Schuldenaar En echtgenote 
  Hoochstraten, Henrick v. Schuldeiser Secretaris 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick van Hoochstraten een 

bedrag van ƒ25 g.g. en belooft dit te betalen in twee termijnen, de helft met 
Michael a.s., uiterlijk met Martini en de rest met Michael 1629, uiterlijk met 
Martini, onder verband van zijn persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

242 RAK  86 FOLIO:         115 DATUM:         05-07-1630 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersen, Hermen Comparant  
  Bartholomeus, Peter Vader  
  Berents, mr Werner Voogd  
  Zacharias, Andries Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn vader de goederen en erfenis van zijn moeder 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 116 t/m 123v zijn blanco. 
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243 RAK  86 FOLIO:         124 DATUM:         12-05-1626 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geertz, Johan Schuldenaar  
  Jansz, Jacob Schuldenaar  
  Lodewijcks, Anthoni Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Anthoni Lodewijcks een bedrag 

van ƒ1070 c.g. en beloven dit te betalen op 08-11-1626, waarvoor zij al hun 
goederen ten onderpand stellen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

244 RAK  86 FOLIO:         124 DATUM:         17-05-1626 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Clas, Jutte Comparante  
  Martensz, Henrick Echtgenoot  
     
 samenvatting Comparante verklaart, na ontvangst van de penningen, gecedeerd te hebben 

aan het echtpaar Goert Petersz en Aeltgen Martens een legaat van ƒ300 c.g. 
dat de kinderen van haar eerste man Willem Wichers, Gerrigen en Rijckgen 
Willemsz, van wijlen Hilligen Jansz, echtgenote van mr Johan Jansen Sael, 
bij testament ontvangen hebben en waarvan de weduwnaar het 
vruchtgebruik heeft. Zij krijgen dus het recht om op de vervaldag het geld 
op te eisen en de hoofdsom bij het overlijden van mr Jan Jansz Sael. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

245 RAK  86 FOLIO:        124v DATUM:        21-05-1626  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentz, Jacob Volmachtgever Zalk 
  Sael, mr Johan Jansz Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansz Sael om, in der 

minne of gerechtelijk, zijn zaken voor het gerecht van Kampen waar te 
nemen.  

   
 bijzonderheden Geen 
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246 RAK  86 FOLIO:        124v DATUM:        05-06-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Brunnepe 
   
 comparanten Jansen, Jennigen Wed. van Jan Gijsbertsen Moeder 
  Goosensen, Peter Voogd  
  Jacobsen, Gerrit Voogd  
     
 Samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Jansen als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd honderd daalders en belooft hem lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik en 
stelt haar woonhuis als onderpand en haar andere goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

246A RAK  86 FOLIO:        124v DATUM:         23-05-1628 

 onderwerp Vestiging van rente 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Honste, Johan Comparant  
  Goesen, Jacob Henricksen Begunstigde  
     
 samenvatting Johan Honste verklaart dat hij heden verkocht heeft aan Jacob Henricksz 

Goesen een rente van ƒ25 g.g. per jaar met Pasen verschijnend en 
gevestigd op een huis op de Oudestraat en dat de rente jaarlijks betaald 
zal worden en dat de hoofdsom op afroep zal worden afgelost. 

   
 bijzonderheden Akte is in de kantlijn geplaatst. 
   

 

 

247 RAK  86 FOLIO:        125v DATUM:         29-06-1626 

 onderwerp Vestiging van een rente 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Hermensz, Jurrien Comparant Echtpaar 
  Jansz, Geertgen Comparante  
  Santen, Gerrit van Voogd  
  Henricksz, Cornelis Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij heden bij de voogden over de kinderen van 

Peter Verhagen en zijn vrouw een jaarlijkse rente van ƒ20 g.g. gevestigd 
hebben op hun huis en beloven dit af te lossen als de kinderen volwassen 
zijn geworden. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

248 RAK  86 FOLIO:        125v DATUM:         03-07-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Landerijen 
  Hilvarenbeek 
   
 comparanten Averenck, jfr Judith v. Volmachtgeefster Gnd. van Middachten 

1
) 

  Hoochstraten, Henr. v. Momber  
  Bocop, Arent tho Gevolmachtigde Gestel bij den Bosch 
     
 samenvatting Comparante, erfgename van Henrick van Averenck, verstrekt een volmacht 

aan Arent tho Bocop om namens haar diverse landerijen in Hilvarenbeek, 
die onder het patronaat van Den Bosch vallen en afkomstig zijn van Henrick 
van Averenck, te verpachten, te beheren of te verkopen, waarvoor hij alle 
macht krijgt.  

   
 bijzonderheden 

1
) weduwe van jkr Arent van Middachten 

   

 

 

249 RAK  86 FOLIO:        126 DATUM:         07-07-1626 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Toren, Johan ten Comparant  
  Henricksz, Christopher Voogd  
  Jansz, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de goederen en erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

250 RAK  86 FOLIO:         126 DATUM:         08-07-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Jennigen Wed. van Tonijs Geritsz Moeder 
  Coopsen, Coop Voogd  
  Coopsen, Jan Voogd  
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 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Jannigen Tonijsz als 
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. en belooft haar te verzorgen 
en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

251 RAK  86 FOLIO:         126v DATUM:         13-07-1626 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stephani, Johannes Wilhelmus Comparant Predikant 

1
) 

  Vorden, Anna van Echtgenote  
  Vorden, jfr Elisabeth van Comparante  
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Bocop, Arent Voogd  
  Glauwe, Cracht Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart namens zijn echtgenote en haar zuster dat zij van hun 

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

   
 bijzonderheden 1) IJsselmuiden 
   

 

 

252 RAK  86 FOLIO:        127 DATUM:         07-08-1626 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Berents, Johan Comparant  
  Gerrits, Elsken Echtgenote  
  Claesen, Jan Comparant  
  Gerrits, Jacobgen Echtgenote  
  Onste, Jan Executeur  
     
 samenvatting Comparanten verklaren namens hun echtgenotes dat zij van Jan Onste de 

legaten ontvangen hebben die Geertken Jans, gewezen echtgenote van 
Johan Onste, bij testament dd 17-11-1625 aan hen had vermaakt, m.u.v. de 
helft van het huis en erf waarvan de echtgenoot het vruchtgebruik heeft; zij 
bedanken hem met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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253 RAK  86 FOLIO:        127 DATUM:        14-08-1626  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Baecke, Jan de Volmachtgever Collator van 

1
) 

  Hegeman, Cornelis Gevolmachtigde Brgm. Elburg 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Cornelis Hegeman om namens hem 

het recht dat zijn zoon Willem de Baecke had voor de Vicarie voor het hof 
van Gelderland over te dragen van comparants zoon Bernhardt de Baecke 
aan de zoon van gevolmachtigde, Roelof Hegeman, met macht van 
substitutie. 

   

 bijzonderheden 
1
) St. Anthonis Vicarie in de parochiekerk van Oosterwolde 

   

 

 

254 RAK  86 FOLIO:        127v DATUM:         23-08-1626 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Snippert, Jan Claesen Schuldenaar  
  Tonijszen, mr Cornelis Schuldeiser Echtpaar 
  Jans, Stijne Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan mr Cornelis Tonijszen en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ8-01 c.g. dat hij met a.s. kerstmis belooft te 
betalen, onder verband vn zijn persoon en goederen. 
NB. in de kantlijn: op 20-02-1627 meldt schuldeiseres dat schuldenaar alles 
heeft betaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

255 RAK  86 FOLIO:        127v DATUM:         02-09-1626 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Soetholt, Johan Thonisz Comparant Echtpaar 
  Evertz, Engele Comparante  
  Munsterman, Johan Begunstigde Berkum 
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij, na ontvangst van het geld, gerechtelijk 

hebben gecedeerd aan Johan Munsterman alle rechten behorend bij de 
erfenis van comparants tante Stijne Hoffmans volgens testament. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 



92 

 

256 RAK  86 FOLIO:        128 DATUM:         07-09-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Martensen, Jurrien Wdn. van Grete Jansen Vader 
  Jansen, Dirrick Voogd  
  Berentsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige  dochter Grete Jurriens als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g. en belooft haar lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

257 RAK  86 FOLIO:         128v DATUM:         20-09-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erve Avergoer 
  Colmschate 
   
 comparanten Averenck, jfr Judit van Volmachtgeefster Wed. Arent v. Middachten 
  Hoff, J. Momber  
  Beecke, Dirrick ten Gevolmachtigde Ambtman   
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Dirrick ten Beecke om voor de 

gedeputeerden van Overijssel gerechtelijk te transporteren aan (niet 
ingevuld) de jaarlijkse rente van ƒ12 g.g. gevestigd op haar erf voor een 
periode van zes jaar. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

258 RAK  86 FOLIO:         129 DATUM:         04-11-1626 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Johan Schuldenaar Weduwnaar 
  Wolters, Marrigen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Marrigen Wolters een bedrag van 

ƒ20 g.g. afkomstig van de erfenis van haar dochter, comparants gewezen 
echtgenote en belooft met St. Jan 1627 te betalen, waarvoor hij zijn persoon 
en goederen als onderpand stelt. 
NB. in de kantlijn: op 27-06-1627 meldt schuldeiseres te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 



93 

 

   

 

 

259 RAK  86 FOLIO:          129 DATUM:         13-10-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Berentsen, Johan Volmachtgever Echtpaar 
  Reijners, Petken Volmachtgeefster  
  Reijner, Bartholomeus Volmachtgever  
  Willems, Geertken Volmachtgeefster  
  Willems, Trinken Volmachtgeefster  
  Hoff, J. Momber  
  Moer, Henrick Gevolmachtigde Sittard 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Henrick Moer om, in der minne 

of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen in Sittard en elders en verder om 
uitstaande renten, pachten en schulden te innen, hun goederen in het land 
van Gulik te verkopen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

260 RAK  86 FOLIO:         130 DATUM:         17-10-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wyntges, Johan Volmachtgever Muntmeester Deventer 
  Wolfs, Rijckman Gevolmachtigde IUL 
  Sael, mr Johan Jansz Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansz Sael en Rijkcman 

Wolfs om zijn zaken waar te nemen voor het stads- en landgerecht van 
Kampen en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

261 RAK  86 FOLIO:        130 DATUM:         01-11-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Baecke, Jan de Volmachtgever Collator  van 

1
) 

  Baecke, Willem de Zoon  Oudste 
  Hegeman, Roelof Begunstigde  
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  Baecke, Berent de Zoon Tweede 
  Stienbergen, Marten v. Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verklaart aan zijn oudste zoon en aan Roelof Hegeman ter 

ondersteuning van hun studie te hebben geschonken de inkomsten van de 
Vicarie, maar daar deze zoon aan waterzucht lijdt en niet in staat is zijn taak 
te vervullen, verstrekt hij een volmacht aan Marten van Stienbergen om 
namens hem bij het hof van Gelderland te verzoeken zijn tweede zoon te 
benoemen i.p.v. zijn oudste zoon, conform de Landschaps Resolutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) St. Anthonis Vicarie in de parochiekerk van Oosterwolde 

   

 

 

262 RAK  86 FOLIO:         130v DATUM:         09-11-1626 

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

nemen in Kampen voor het stads- en landsgerecht en daarbij het nodige te 
doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

263 RAK  86 FOLIO:         131 DATUM:          22-11-1626 

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

stads- en landgerecht waar te nemen, die hij als hij als mede-erfgenaam van 
zijn vader te doen heeft tegen de erven van Andries Egbertz, met macht van 
substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

264 RAK  86 FOLIO:         131 DATUM:         06-12-1626 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
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 comparanten Jacobs, Joost Schuldenaar Muntersgezel 
  Brouwer, Rijck Andries Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Rijck Andries Brouwer een bedrag 

van ƒ160 c.g., waarvoor hij als betaling cedeert de erfenis en goederen die 
hem toekomen uit zijn ouderlijk huis in Dordrecht, waarvoor hij zijn erfenis 
als onderpand geeft. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

265 RAK  86 FOLIO:        131v DATUM:        08-12-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Jelte Volmachtgever  
  Goertsen, Jan Gevolmachtigde Procureur A’dam 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jan Goertsen om, in der mine of 

gerechtelijk, van Harmen Jansen de restschuld te vorderen van ƒ94 c.g. 
wegens geleverde schapen en daarbij te handelen zoals comparant zelf 
gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

266 RAK  86 FOLIO:         132 DATUM:        11-12-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Snippert, Johan Clasz Wdn. van Ide Dercks Vader 
  Hoesebeen, Derk Jansz Voogd  
  Wychersz, Frans Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Anna, Gisbert, Ditte, 

Clas, Derck Berent, Lisbet en Beere Jansz als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd … 

   
 bijzonderheden Akte is niet afgemaakt; namen van de voogden door mij toegevoegd. 
   

 

 

267 RAK  86 FOLIO:         132 DATUM:         16-12-1626 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Beij, Jorijs Schuldenaar  
  Aertsen, Rijck Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Rijck Aertsen een bedrag van ƒ93-4 

c.g. wegens gekochte schapen en belooft heden over veertien dagen te 
betalen, waarvoor hij als onderpand stelt zijn persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

268 RAK  86 FOLIO:        132v DATUM:        05-01-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Het goed Avergoer 
  Colmschate 
   
 comparanten Averenck, jfr Judit van Volmachtgeefster Wed. A.v. Middachten 
  Middachten, jfr Henrica v. Volmachtgeefster  
  Hoff. J. Momber  
  Middachten, jfr Joanna v. Volmachtgeefster  
  Enschaten, jkr Berent v. Echtgenoot  
  Beecke, Dirrick ten Gevolmachtigde Ambtman   
     
 samenvatting Comparanten, mede caverende voor hun broer Jurrien van Middachten, 

verstrekken een volmacht aan Dirrick ten Beecke om namens hen te 
verschijnen voor de gedeputeerden van Overijssel en daar voor een bedrag 
van ƒ300 g.g. voor een periode van zes jaar aan de kinderen van Rijcke 
Bruijns een jaarlijkse rente van ƒ18 g.g. gevestigd op hun erf en goed 
Avergoer te verstrekken en daarbij alle formaliteiten te vervullen,. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

269 RAK  86 FOLIO:        133 DATUM:         23-01-1627 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Kaagscheepje 
   
 comparanten Wijbrantsen, Jan Schuldenaar En echtgenote 
  Coertz, Cornelis Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Cornelis Coertz een bedrag van 

ƒ150 c.g. wegens een gekocht kaagscheepje met toebehoren en belooft de 
helft te betalen heden over een jaar en de andere helft op 27-01-1629, 
waarvoor hij als onderpand stelt het kaagscheepje met toebehoren en zijn 
persoon en goederen.  
NB. in de kantlijn: op 08-04-1628 meldt schuldeiser de helft te hebben 
ontvangen; op 27-05-1629 is de rest ook betaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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270 RAK  86 FOLIO:           133v DATUM:         31-01-1627 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Leuse, Jelis Willemsz Wdn. van Janneke Clas Vader 
  Jelisz, Johan Voogd  
  Frericksz, Derck Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Clasgen, Milligs en 

Willem Jelisz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 
ƒ200 c.g. en ƒ200 c.g. voor moeders kleren, door de voogden belegd ten 
behoeve van de kinderen, de meisjes een bed met toebehoren bij hun 
huwelijk 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 
   

 

 

271 RAK  86 FOLIO:        134 DATUM:         07-02-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ingen, Jochem van Volmachtgever  
  Steege, Everhardus ter Gevolmachtigde IUL 
  Wolphius, Rijckmannus Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Everhardus ter Steege en 

Rijckmannus Wolphius om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te 
nemen in Steenwijk en daarbuiten en speciaal om te vorderen van de erven 
van Henrick Geertsen een obligatie van ƒ100 c.g. met de verlopen rente die 
hem toekomt; hij geeft hen de autorisatie al het nodige te doen, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

272 RAK 86 FOLIO:         134v DATUM:         05-03-1627 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   

 comparanten Henricks, Jelle Borg  
  Geertsen, Jan Schuldeiser De erven van … 
  Evertsen, Gijsbert Schuldenaar  
     
 samenvatting Ten behoeve van de erfgenamen van Jan Geertsen, stelt comparant zich 

borg voor Gijsbert Evertsen inzake de aanspraken die de erven hebben op 
zijn karveelschip, waarvan een bijlbrief aanwezig is en waarvoor comparant 
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zijn persoon en goederen als onderpand stelt.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

273 RAK  86 FOLIO:         135 DATUM:         05-05-1627 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coquert, Jan Schuldenaar  
  Aertszen, Jan Schuldeiser  
  Bazareth, Luitenant Begunstigde Bij Lelio Pompeio 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Aertszen een bedrag van ƒ52 

c.g. dat hij zal uitbetalen aan luitenant Bazareth in twee termijnen, heden 
over veertien dagen en de andere helft zes weken daarna. 
NB. in de kantlijn: op 09-06-1627 is alles afgehandeld. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

274 RAK  86 FOLIO:         135 DATUM:          16-03-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Louszen, Jan Volmachtgever Burgemeester 
  Francksen, Goris Gevolmachtigde Rentmeester Elburg 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Goris Francksen om zijn zaken in 

Elburg, Oldebroek en elders in Gelderland waar te nemen, zowel binnen als 
buiten rechten en te handelen zoals comparant zelf gedaan zou hebben, 
indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

275 RAK  86 FOLIO:        135v DATUM:         05-04-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claszes, Johan Volmachtgever Vader 
  Wichersz, Frans Volmachtgever Voogd 
  Lodewycks, Anthoni Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, vader en voogd over de kinderen van wijlen Ide Dercks, 
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verstrekken een volmacht aan Anthoni Lodewycks om van de 
bewindhebbers van de West-Indische Compagnie in Amsterdam het geld te 
vorderen dat Clas Jansz van Campen, gestorven in dienst van de 
Compagnie, nog tegoed had en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

276 RAK  86 FOLIO:          135v DATUM:          05-04-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sabe, Johannes Volmachtgever Weesmeester alhier 
  Wychersz, Frans Gevolmachtigde  
  Lodewycks, Anthoni Gevolmachtigde Koopman A’dam 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Frans Wychersz en Anthoni 

Lodewycks, gewezen voogden over Clas Jansz van Campen om namens 
hem van de bewindhebbers van de West-Indische Compagnie de twee 
maanden gage te vorderen die overledene aan de wezen gelegateerd heeft, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

277 RAK  86 FOLIO:         136 DATUM:          14-04-1627 

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

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen, speciaal die tegen Derck Jansen,  
wever en daarbij te handelen zoals comparant zelf gedaan zou hebben, 
indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

278 RAK  86 FOLIO:         136 DATUM:         20-04-1627 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Jutte Wed. van Peter Claeszens Moeder 
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  Vene, Geert Thijmens Voogd  
  Jurriens, Frans Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Clas, Hadewijch en 

Albart Petersz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind ƒ100 
c.g. en belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

279 RAK  86 FOLIO:         136v DATUM:         30-04-1627 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sibrandus, Ivo  Schuldenaar  
  Michiels, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Michiels een restant bedrag 

van ƒ25-20 c.g. wegens een accoord tussen hem en schuldeiser en belooft 
dit te betalen met Martini van dit jaar onder verband van zijn persoon en 
goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

280 RAK  86 FOLIO:         136v DATUM:         02-05-1627 

 onderwerp Transport van goederen 
   
 onroerend goed Veerschip  
   
 comparanten Rijcksen, Jacob Comparant  
  Cornelissen, Jan  Koper Schipper Hamburg 
     
 samenvatting Comparant verklaart, na ontvangst van het geld, te hebben overgedragen 

aan Jan Cornelissen zijn veerschip met de toebehoren.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

281 RAK  86 FOLIO:        137 DATUM:         18-05-1627 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lucasen, Jacob Comparant  
  Lucasen, Clas Comparant  
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  Lucasen, Lubbeke Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Smitt, Evert Gerritsen Voogd  
  Rijcksen, Dirrick Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, mede caverende voor hun absente zusters Alken en Stijnken, 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

282 RAK  86 FOLIO:        137v DATUM:         31-05-1627 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goerts, Jenneken Wed. van Maurits Jansen Moeder 
  Berentsen, Lucas Voogd  
  Schaffbanck, Wolter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Anna Maurits als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

283 RAK  86 FOLIO:        137v DATUM:         09-06-1627 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cockert, Jan Schuldenaar Echtpaar 
  Joosten, Maria Schuldenares  
  Canter, Peter Schuldeiser Koopman Amersfoort 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Peter Canter een bedrag van 

ƒ1050 c.g. wegens geleverde waren, waarvan obligatie; indien hij niet kan 
betalen, zal zijn schoonvader mr Joost Hinnekens betalen en dit verrekenen 
met de nalatenschap.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

284 RAK  86 FOLIO:        138 DATUM:         11-06-1627 
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 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vlaeck, Jacob Gerritz Gevolmachtigde Van de wezen - Thorn 
  Geertz, Roloff Executeur  
     
 samenvatting In verband met een volmacht uit Thorn, verklaart comparant ontvangen te 

hebben van Roloff Geerz ten behoeve van zijn kinderen bij wijlen Bettgen 
Stevens, een bedrag van ƒ174 c.g. volgens testamentaire dispositie van 
Neltgen Dercks, gewezen huisvrouw van wijlen Johan Schoeninck, 
waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

285 RAK  86 FOLIO:         138v DATUM:         13-06-1627 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Jorijs Comparant  
  Jans, Stijne Comparante  
  Jansen, Jan Echtgenoot  
  Jansen, Henrick Voogd  
  Petersen, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogden de goederen en erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

286 RAK  86 FOLIO:        138v DATUM:         15-06-1627 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Esschen, Jan van Schuldenaar  
  Snel, Jan Jansen Gevolmachtigde  
  Bronckhorst, Bartelt B. Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant heeft van zijn gevolmachtigde vernomen dat hij ƒ50 g.g. 

schuldig is aan Bartelt Bartelsen van Bronckhorst volgens koopcedule, 
durante iudicio. 

   
 bijzonderheden Geen 
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287 RAK  86 FOLIO:        139 DATUM:         17-06-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Graszer, Jacob Jacobsz Volmachtgever Koopman Edam 
  Jansz, Wijer Volmachtgever Idem 
  Sael, mr Johan Jansz Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan mr Johan Jansz Sael om hun 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

288 RAK  86 FOLIO:        139 DATUM:         21-06-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf en goed 
  Paasloo 
   
 comparanten Inghen, Jochum van Volmachtgever  
  Inghen, Roeloff van Idem  
  Inghen, Mette van  Volmachtgeefster  
  Inghen, Elisabeth van Idem  
  Inghen, Claesken van Idem  
  Hoff, J. Momber Echtg. Judith v. Inghen 
  Witte, jkr Arent Volmachtgever  
  Wolphius,  Rijckmanus Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparanten, mede caverende voor hun absente broer Jurrien van Inghen, 

verstrekken een volmacht aan Rijckmanus Wolphius om, na ontvangst van 
het geld, voor het gerecht over te dragen aan Dirck van den Meeren, 
scholtus van Paasloo, hun aandeel in een erf aldaar en alle formaliteiten te 
vervullen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

289 RAK  86 FOLIO:        139v DATUM:         22-06-1627 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cockert, Johan Schuldenaar Echtpaar 
  Joosten, Maria Schuldenares  
  Gerritsen, Jan Schuldeiser Echtpaar 
  Jorijs, Lijsbet Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant en echtgenote, in het kraambed liggend, verklaren schuldig te 
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zijn aan Jan Gerritsen en diens echtgenote een bedrag van ƒ90 c.g. wegens 
verdiend loon en omdat zij nu niet kunnen terugbetalen, zal mr Joost 
Hinnekens, hun (schoon)vader, het geld voorschieten en met hun te 
verwachten erfdeel verrekenen. Comparant zal proberen het geld terug te 
betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

290 RAK  86 FOLIO:        141 DATUM:         23-06-1627 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Brouwerij 
   
 comparanten Toorn, Jan ten Borg  
  Hulst, Otto Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant heeft zich borg gesteld voor Otto Hulst voor de aanspraken die 

de magistraat maakt op de verkoop van Femme Gerrijts brouwerij. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

291 RAK  86 FOLIO:        140v DATUM:         30-06-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Langenberch, Johan Volmachtgever  
  Lemker, Joannes Gevolmachtigde Secretaris Vollenhove 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Joannes Lemker om, in der minne of 

gerechtelijk, de uitstaande schulden te innen van Piter Egberts, pander te 
Giethoorn en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

292 RAK  86 FOLIO:       141 DATUM:        12-07-1627 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bredae, Jasper van Comparant Broers 
  Bredae, Jan van Comparant  
  Barchorst, Casper van Voogd  
  Weszijnck,  mr Wolter Jans Voogd  
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 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogden de goederen en erfenis 
van hun ouders ontvangen te hebben, waarvoor zij hen bedanken met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

293 RAK  86 FOLIO:        141 DATUM:         16-07-1627 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, t.o. de Breedesteeg 
   
 comparanten Bredae, Jasper van Comparant  
  Bredae, Johan van Comparant  
  Weszijnck, mr Wolter Jansz Voogd  
  Andriesz, Rijck Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparanten verklaren, ten overstaan van hun gewezen voogd, dat Rijck 

Andriesz hen de hoofdsom en rente betaald heeft van een jaarlijkse rente 
van ƒ6-6 c.g. gevestigd op zeker huis, waarvoor zij hem bedanken met 
belofte van vrijwaring, hoewel de rentebrief niet gevonden kan worden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

294 RAK  86 FOLIO:         141v DATUM:         18-07-1627 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Laplanque, Janneke de Comparante Wed. Sijmon Reijnersz 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
     
 samenvatting Comparante verklaart te hebben gecedeerd op 17-06-1627 aan haar zuster 

Elisabeth de la Planque, weduwe Woltersz, een bedrag van ƒ300 c.g. met 
rente dat haar toekomt van Henricus N., predikant uit Woerden vermogens 
obligatie in bezit van haar zuster Elisabeth, nu door haar opeisbaar. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

295 RAK  86 FOLIO:         141v DATUM:         02-08-1627 

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

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

296 RAK  86 FOLIO:         142 DATUM:          22-08-1627 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Bovenpoorte 
   
 comparanten Esze, Johan van Koper En echtgenote 
  Bronckhorst, Barthelt van Verkoper  
     
 samenvatting Comparanten verklaren een huis gekocht te hebben van Barthelt van  

Bronckhorst, maar door onvoorziene omstandigheden niet in staat te zijn dit 
te betalen; zij hebben nu het huis in kwestie uit vrije wil weer 
getransporteerd aan verkoper en zien af van alle rechten daarop. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

297 RAK  86 FOLIO:         142 DATUM:         05-09-1627 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricks, Jenneken Wed. van Gerrijt Jaspers Moeder 
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Geert Gerrijts als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. die zij zal uitkeren als hij volwassen 
geworden is; zij belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren 
en te doen wat een goede moeder betaamt. 

   
 bijzonderheden Namen van de voogden zijn niet vermeld. 
   

 

 

298 RAK  86 FOLIO:         142v DATUM:         06-09-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Franksz, Johan  Gevolmachtigde  
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  Feijt, Niclas Volmachtgever  
  Hegeman, Cornelis Volmachtgever IUL 
  Huiskens, Gerardus Gevolmachtigde IUL 
  Holtenma, Johannes Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgevers, verstrekt comparant volmachten aan Gerardus 

Huiskens en Johannes Holtenma om voor het adellijke gerecht van de Drost 
van de Veluwe hun zaken voort te zetten in verband met een proces tegen 
de van Twijlers en hun verdere zaken daar waar te nemen en al het nodige te 
doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

299 RAK  86 FOLIO:        142v DATUM:         10-09-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Joachim Volmachtgever Elburg 
  Sael, mr Johan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Sael om zijn zaken voor 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

300 RAK  86 FOLIO:        143 DATUM:         10-09-1627 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Johan Wdn. van Aeltgen Petersz Vader 
  Jacobsz, Jan Voogd  
  Gerritz, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Petergen Jansz als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ20 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 
   

 

 

301 RAK  86 FOLIO:        143 DATUM:         10-09-…. 

 onderwerp Borgstelling 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goijer, Johan de  Borg  
  Jelis, Johan Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant heeft zich weer borg gesteld voor Johan Jelis in verband met 

diens resterende huishuur die onder Goert Petersz berust, waarvoor hij zijn 
persoon en goederen als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

302 RAK  86 FOLIO:         143v DATUM:          15-09-1627 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goesensz, Jacob Comparant  
  Goesensz, Peter Voogd  
  Sijmonsz, Clas Voogd   
     
 samenvatting Comparant verklaart van de gewezen voogden over zijn dochter Arnolda 

Jacobsz het geld van haar moeders erfdeel, kleren en kleinodiën,  
ontvangen te hebben, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

303 RAK  86 FOLIO:         143v DATUM:          28-09-1627 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en molen 
  Kampen, buiten de Broederpoort 
   
 comparanten Cornelisen, Jan Schuldenaar  
  Jans, Dirrickien Echtgenote Niet aanwezig 
  Evertsen, Hendrick Schuldeiser  
  Jansen, Greetken Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hendrick Evertsen en echtgenote 

een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 5 procent, te betalen totdat het bedrag is 
afgelost en de aflossing een vierendeel jaars van te voren is aangekondigd; 
de eerste rentebetaling is op Bartholomeus 1628, waarvoor hij zijn huis en 
de helft van de molen als onderpand stelt evenals zijn andere goederen. 
NB. in de kantlijn: op 20-1-1-1637 meldt schuldeiser dat de zoon van wijlen 
schuldenaar alles betaald heeft.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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304 RAK  86 FOLIO:        144 DATUM:         08-10-1627 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Kalverhekkenweg 
   
 comparanten Jansz, Johan Grootvader  
  Jansz, Jan Voogd  
  Gerritz, Herman Voogd  
     
 samenvatting Comparant, grootvader van Anneken Alphartz, dochter van zijn overleden 

zoon Alphart Jansz, verklaart voor zijn kleindochter als vaders erfdeel te 
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ25 g.g. en belooft haar groot te 
brengen zoals een goede grootvader verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. Hij verklaart aan de broers van overledene, Jan en Harmen 
Jansz, als hun moeders kindsdeel uit te keren ieder ƒ25 g.g., waarvoor hij 
als onderpand stelt zijn woonhuis en al zijn goederen. 

   
 bijzonderheden geen   
   

 

 

305 RAK 86 FOLIO:          144v DATUM:         09-10-1627 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roukens, Jacob Comparant Echtpaar 
  Henricks, Aeltgen Comparante  
  Henricks, Christopher Oom  
  Henricks, Jelle Oom  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun ooms Christopher en Jelle Henricks een 

bedrag van ƒ125 c.g. ontvangen te hebben afkomstig van de erfenis van 
comparants vader, wegens onroerend goed in Kuinre, verkocht aan Herman 
Jansz, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

306 RAK  86 FOLIO:        145 DATUM:         11-10-1627 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Snel, Jacob Dercksz Comparant  
  Hel, Albart ter Voogd  
  Sael, mr Johan Jansz Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de goederen en erfenis van 

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

 

 

307 RAK  86 FOLIO:        145v DATUM:         06-11-1627 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alartz, Janneken Comparante Zusters 
  Alartz, Swaentgen Comparante  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Grootenhuis, Sijntgen ter Stiefmoeder  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun stiefmoeder de goederen en erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

308 RAK  86 FOLIO:        145v DATUM:         09-11-1627 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hove, Johan van der Schuldenaar  
  Lubberts, Jacobgen Schuldeiseres Weduwe 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe Jacobgen Lubberts een 

bedrag van ƒ26-10 c.g. en een zilveren kleerhaak wegens geleverde waren 
en hij belooft te betalen a.s. kerstmis 1627, waarvoor hij als onderpand stelt 
zijn persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

309 RAK  86 FOLIO:         146 DATUM:         13-11-1627 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritsen, Jan Schuldenaar Echtpaar 
  Reijers, Jacobgen Schuldenares  
  Goijgens, Goert Schuldeiser  
  Jacobs, Hendrick Schuldeiser En nichtje 

1
) 

     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Goert Goijgens en Hendrick 
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Jacobs, ieder voor de helft, een bedrag van ƒ134½ c.g., ontvangen door 
comparants moeder Anna Peters, tegen 8 procent betaalbaar vanaf 
november 1628, waarvoor zij als onderpand stellen hun persoon en 
goederen. 
NB. in de kantlijn: op 10-05-1636 meldt Bette Claes dat  zij van bovenstaande 
is voldaan, waarvoor zij bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden 

1
) Greetken Willemsz;  Akte is doorgehaald. 

   

 

 

310 RAK  86 FOLIO:        146v DATUM:         20-11-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Meppel, Cruijsstraat 
   
 comparanten Goesens, Jennigen Volmachtgeefster Wed. Roelof Willemsen 
  Hoff, J. Momber  
  Jacobs, Jacob Voogd  
  Simonsen, Clas Voogd  
  Roeloffsen, Roeloff Gevolmachtigde Meppel 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Roeloff Roeloffsen om namens 

hen de gerechte helft van een huis te verkopen dat hen toebehoort en 
daarbij alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

311 RAK  86 FOLIO:        147 DATUM:         24-11-1627 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Leuse, Jelis Schuldenaar  
  Franschen, Max Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Max Franschen een bedrag van  

ƒ100 g.g. en belooft dit te betalen met Pasen 1628, met een marge van acht 
tot veertien dagen, waarvoor hij als onderpand stelt zijn persoon en 
goederen. 
NB. in de kantlijn: op 17-07-1631 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Geen. 
   

 

 

312 RAK  86 FOLIO:        147v DATUM:        20-12-1627 
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 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Johan Comparant Weduwnaar 
  Pelgrom, Anna Schoonmoeder  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de moeder van zijn overleden echtgenote de 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

313 RAK  86 FOLIO:        147v DATUM:         29-12-1627 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Snippert, Jan Claesen Comparant  
  Dirricksz, Bette Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Wichgersen, Fransch Voogd  
  Hoesebeen, Dirrick Voogd  
  Bene, Cornelis Albarts Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de voogden over hun kinderen ieder ontvangen 

te hebben een bedrag van ƒ325 c.g. afkomstig van de nalatenschap van 
Dirrick Leur en diens echtgenote, waarvoor zij hen bedanken met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

314 RAK  86 FOLIO:         148 DATUM:         29-12-1627 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Leuse, Jacob Willemsz Borg   
  Muszche, Sijmon Borg  
  Lephartz, Willem Schuldeiser  
  Berentz, Cornelis Schuldenaar Kuiper 
     
 samenvatting Comparanten verklaren zich borg gesteld te hebben ten behoeve van Willem 

Lephartz voor Cornelis Berentz, voor alle aanspraken die deze heeft op de 
kuiper inzake de verzorging en voeding van het paard. 

   
 bijzonderheden Geen 
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315 RAK  86 FOLIO:        148 DATUM:         18-01-1628 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Janneke Wed. van Oloff Geurt Moeder 
  Hartman, Michiel Voogd  
  Dreuwe, Mathijs   Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Oloff Oloffsen als vaders 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

316 RAK  86 FOLIO:        148v DATUM:         30-01-1628 

 onderwerp Ruiling 
   
 onroerend goed Praam en kaagschip 
   
 comparanten Gerritz, Johan Comparant Praam 
  Arentz, Johan Comparant Kaagschip 
     
 samenvatting Comparanten verklaren onderling van schip te hebben geruild, waarbij 

Johan Gerritz verklaart nog schuldig te zijn aan zijn collega ƒ217 c.g., die hij 
belooft te betalen als hij van zijn aangenomen reis naar Haarlem is 
teruggekomen; als onderpand stelt hij zijn kaagschip met toebehoren, zijn 
persoon en goederen en verder spreken comparanten af wederzijds geen 
aanspraken meer te maken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

317 RAK  86 FOLIO:         149 DATUM:         05-02-1628  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijersen, Jacob Volmachtgever  
  Beij, Jorijs Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jorijs Beij om, in der minne of 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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318 RAK  86 FOLIO:        149v DATUM:         12-02-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf en goed genaamd Groot Campvelt 
  Ermelo 
   
 comparanten Reijnersen, Jan Volmachtgever Molenaarsknecht 
  Killen, Jan Gevolmachtigde Schoonvader 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn schoonvader om te 

transporteren aan Coop Schrassen alle rechten die hij van zijn vader, 
Reijner Jansen, geërfd heeft behorend bij zijn aandeel in een erf, afkomstig 
van zijn grootouders Cornelis van Campvelt en zijn vrouw Geertken en 
daarbij alle formaliteiten te vervullen, zoals comparant zelf gedaan zou 
hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

319 RAK  86 FOLIO:        150 DATUM:         20-02-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf en goed  
  Kuinre 
   
 comparanten Evertz, Gisbert Volmachtgever  
  Roukens, Rense Echtgenote  
  Roukens, Janneke Volmachtgeefster  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Roukens, Jacob Gevolmachtigde  
  Roukens, Coert Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun broers/zwagers om 

namens hen te verschijnen voor het gerecht van Kuinre en daar te 
transporteren aan Henrick Jansz Coopsen en echtgenote hun aandeel in een 
erf aldaar dat zij delen met hun ooms wijlen Johan Coopszen en Jelle 
Henricksz en daarbij alle formaliteiten te verrichten die nodig zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

320 RAK  86 FOLIO:         150v DATUM:         26-02-1628 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Joris Comparant Echtpaar 
  Clas, Gerrigen Echtgenote  
  Jansz, Jannegen Stiefmoeder  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn stiefmoeder de goederen en erfenis van zijn 
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vader ontvangen te hebben, waarvoor hij haar bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

321 RAK  86 FOLIO:         150v DATUM:         10-03-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ingen, Jogem van Volmachtgever  
  Gerritsen, Aert Gevolmachtigde Meier - Oosterwolde 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn meier Aert Gerritsen uit 

Oosterwolde om op convocatie van de Dijkgraaf en Heemraden aldaar op de 
zomerdijk te verschijnen en daar namens hem mee te werken aan de 
besluitvorming over het gemene land en daarbij te handelen zoals 
comparant zou hebben gedaan, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

322 RAK  86 FOLIO:        151 DATUM:         11-03-1628 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claszen, Jacob Schuldenaar  
  Tap, Gerrit Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrit Tap een bedrag van ƒ264 c.g. 

wegens gekochte koeien en belooft hem te betalen heden over veertien 
dagen, waarvoor hij als onderpand stelt zijn persoon en goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

323 RAK  86 FOLIO:         151v DATUM:         18-03-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijntgens, Johan Volmachtgever Muntmeester 
  Sluisken, Evert Gevolmachtigde Bgm. Arnhem 
  Haarman, Willem van  Gevolmachtigde Secr. Arnhem 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Evert Sluisken en Willem van 
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Haarman om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken in Arnhem waar te 
nemen tegen zijn broer Evert Wijntgens inzake diens aandeel in de erfenis 
van Joost van Reijt, leengriffier van Gelderland en burgemeester van 
Arnhem en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

324 RAK  86 FOLIO:        152 DATUM:         18-03-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf 
  Scheerwolde 
   
 comparanten Wijntges, Johan Volmachtgever Muntmeester 
  Busskens, jfr Hester Echtgenote  
  Stege, Everard ter Gevolmachtigde IUL – secr. Steenwijk 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Everard ter Stege om, in der minne 

of gerechtelijk, van jkr Jacob Gansneb gnd Tengnagel het geld en de 
verlopen rente te vorderen die hem toekomen van de derde termijn van zijn 
where in Scheerwolde, dd Martini 1626 verkocht aan Hendrick Albertsen uit 
Steenwijkerwolt en Dirck Lubbertsen uit Giethoorn en daarbij al het nodige 
te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

325 RAK  86 FOLIO:        152v DATUM:         20-03-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed 1. Zes morgen land 
      Veenerijdt  
  2. Erf en goed 
      Koekoek 
   
 comparanten Nieveen, ds Johannes van Volmachtgever Predikant Warfhuizen 
  Hoorne, Eefken van  Echtgenote En zusters 

1
) 

  Wissinck, mr Wolter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, mede caverende voor zijn echtgenote en haar zusters, verstrekt 

een volmacht aan mr Wolter Wissinck om namens hen een stuk land en een 
erf te verkopen dat zijn vrouw en haar zusters geërfd hebben van Johan 
Cloppenburg en daarbij het nodige te doen, de formaliteiten te vervullen 
zoals comparant gedaan zou hebben, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
)  Fijcken en Jannigien van Hoorne 
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326 RAK  86 FOLIO:         153v DATUM:         07-04-1628 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsen, Joost Borg   
  Hermsen, Reutger Borg  
  Douwe, Claes Schuldenaar Grouw 
  Sijbe, Joost Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over Joost Sijbe, verklaren zich borg te hebben 

gesteld ten behoeve van Claes Douwe inzake de erfenis van zijn vrouw Auke 
Douwe die toekomt aan Joost Sijbe en verstrekken een volmacht aan diens 
broer Peter Sijbe om diens erfportie op te eisen en daarbij al het nodige te 
doen, waarvoor comparanten hun persoon en goederen als onderpand 
stellen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

327 RAK  86 FOLIO:         154 DATUM:         25-04-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Langenberch, Johan  van Volmachtgever  
  Willems, Hermen Volmachtgever  
  Esschen, Dirrick van Volmachtgever  
  Rouvelt, Jogem Gevolmachtigde Wijnverlader Arnhem 
     
 samenvatting Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan Jogem Rouvelt om, 

in der minne of gerechtelijk, van Evert Wijntges te vorderen voor eerste 
comparant een bedrag van ƒ45 c.g. volgens obligatie, voor tweede 
comparant ƒ35 c.g. en voor Dirrick van Esschen ƒ93-12 c.g. wegens genoten 
verteringen, waarvoor zij hem autoriseren als procurator ad lites om 
eventueel beslag te leggen op schuldenaars aandeel in de  
nalatenschap van Joost van Reijdt en verder alles te doen wat noodzakelijk 
is, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

328 RAK  86 FOLIO:        154v DATUM:         08-05-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Averenck, jfr Judith Volmachtgeefster gnd. Middachten 
  Hoff, J. Momber  
  Fabius, mr Christopher Gevolmachtigde Procureur Deventer 
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 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan mr Christopher Fabius om haar 
zaken voor het gerecht van Deventer waar te nemen tegen wie dan ook, 
waarvoor zij hem autoriseert als procurator ad lites en wil dat hij daarbij 
handelt in haar geest, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

329 RAK  86 FOLIO:         155v DATUM:         08-05-1628 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tiszen, Janneken Wed. van Derck Siemensz Moeder 
  Bronckhorst, Peter van Voogd  
  Jansz, Gerbrant Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Arentgen Dercksz als 

vaders erfdeel te reserveren ƒ3 c.g. en belooft haar te verzorgen en te doen 
wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

330 RAK  86 FOLIO:         155v DATUM:         16-05-1628 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Schapensteeg 
   
 comparanten Hermsen, Jurrien Schuldenaar En broers/zusters 
  Pannebacker, Gerrit Arents Schuldeiser De erven van … 
     
 samenvatting Mede namens zijn broers/zusters, verklaart comparant schuldig te zijn aan 

de erven van Gerrit Arents Pannebacker een bedrag van ƒ212 g.g. en belooft 
dit te betalen door aan hen over te dragen een termijn van hun huis, 
verkocht aan Gerrit Gerrits Backer, die vervalt met Pasen 1629, waarmee de 
broers en zusters instemmen. 
NB. in de kantlijn: op 16-05-1629 meldt Stijntken Geerts, echtgenote van Jan 
Schelbom van bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

331 RAK  86 FOLIO:         156v DATUM:        00-05-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
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  Dordrecht, Lombertstraat, voor het Bagijnenhof 
   
 comparanten Jacobsz, Joost Volmachtgever Muntersgezel 
  Jansen, Aert Gevolmachtigde Zwager  -  Dordrecht 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zwager Aert Jansen om met de 

andere eigenaren zijn aandeel in een huis te verkopen en daarbij alle 
formaliteiten te vervullen die nodig zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

332 RAK  86 FOLIO:        157 DATUM:         12-06-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
   
 comparanten Plath, Johan  Volmachtgever Soldaat onder 

1
) 

  Besiers, Woutergen  Gevolmachtigde Echtgenote 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote om voor het gerecht 

van Zutphen te verschijnen en daar te transporteren aan Berent Pleger het 
huis dat zij hem verkocht hebben, met alle bijbehorende rechten en plichten.   

   
 bijzonderheden 

1
) kapitein Hunffry Gryffer  

   

 

 

333 RAK  86 FOLIO:        157v DATUM:         27-06-1628 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Toenisz, Jenneken Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Jans, Jenneken Moeder  
  Coopsen, Coop Voogd  
  Jansen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar moeder de goederen en erfenis van haar 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

334 RAK  86 FOLIO:         158 DATUM:         30-06-1628 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sloots, jfr Jurriana Volmachtgeefster Wed. jkr Anth.v. Haersolte 
  Breda, Johan van Momber  
  Wulffius,d. Rickmannus Gevolmachtigde IUL 
  Lemker, Johannes Gevolmachtigde Secretaris  Vollenhove 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Rickmannus Wulffius en Johannes 

Lemker om namens haar, als mede-erfgename van jfr Mechtelt van Doornick 
gnd. Twickeloo, voor het scholtengerecht van Vollenhove of elders het 
aandeel te vorderen dat haar toekomt volgens zekere brieven en obligaties 
van jkr Hermen van Twickeloo toe Berg Beuningen en daarbij het nodige te 
doen, met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

335 RAK  86 FOLIO:        158v DATUM:         11-07-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wendbeijl, Joh. Wilhelmus  Volmachtgever  
  Beij, Mattheus Gevolmachtigde Nederflersen - Althij  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Mattheus Beij om zijn zaken waar te 

nemen in het ambt Althij en daar zijn patrimoniale goederen te ontvangen, 
waarvoor hij hem autoriseert als procurator ad lites om al het nodige te 
doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

336 RAK  86 FOLIO:         159 DATUM:         16-07-1628 

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

ƒ50 c.g., durante iudicio.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

337 RAK  86 FOLIO:        159 DATUM:         22-07-1628 
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 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Leuse, Jelis Willems  Schuldenaar  
  Eckelboom, Jan Schuldeiser Echtpaar 
  Gerrits, Stijntken Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Eckelboom en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ1700 c.g. wegens een gekocht karveelschip 
met toebehoren en belooft dit te betalen jaarlijks met ƒ400 c.g., te beginnen 
op 20-07-1629, waarvoor hij het schip met toebehoren als onderpand stelt 
evenals zijn overige goederen; schuldeiser belooft geen beslag op het schip 
te laten leggen bij achterstallige betalingen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

338 RAK 86 FOLIO:        160 DATUM:         04-08-1628 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubberts, Jutte Schuldenares Echtg. Tallijcke Lubberts  
  Bruijnsen, Claes Schuldeiser De weduwe van … 
     
 samenvatting Comparante verklaart, met toestemming van haar echtgenoot, schuldig te 

zijn aan de weduwe van Claes Bruijnsen ƒ32 c.g. die zij met Michaeli wil 
betalen en waarvoor zij haar twee koeien als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

339 RAK  86 FOLIO:        160v DATUM:         08-08-1628 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Hofstede en kamp land 
  Munster 
   
 comparanten Hermsen, Jan Schuldenaar Echtpaar 
  Coens, Anneken Schuldenares  
  Petersen, Geert Schuldeiser Echtpaar 
  Martens, Aeltken Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Geert Petersen en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ350 c.g. wegens lening, huishuur en gekochte 
koeien en beloven dit te betalen met Pasen a.s., waarvoor zij als onderpand 
stellen hun goederen en speciaal hun aandeel in een hofstede en een kamp 
land die zij geërfd hebben, als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
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340 RAK  86 FOLIO:        161 DATUM:         23-08-1628 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Aecken, Jacob van Volmachtgever  
  Acken, Willem van  Gevolmachtigde Broer - Santen 
  Bruijns, Toenijs Gevolmachtigde Zwager – ‘s Heerenberg 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn broer Willem en zijn zwager 

Toenijs Bruijns om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in 
Buijrick of elders vanwege de nalatenschap van zijn overleden ouders en 
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 162 t/m 170v zijn blanco. 

341 RAK  86 FOLIO:         171 DATUM:         12-05-1626 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arents, Lewijn Schuldenaar  
  Duirxen, Derck Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Derck Duirxen een bedrag van ƒ21 

c.g. waarvan hij belooft binnen acht dagen te betalen ƒ7 c.g., een maand 
later weer ƒ7 c.g. en een maand daarna weer ƒ7 c.g.; hij stelt zijn goederen 
als onderpand, als bij verwonnen panden.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

342 RAK  86 FOLIO:         171 DATUM:        28-08-1626 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roeloffs, Lubbeken Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Meusen, Gerrit Voogd  
  Backer, Jan Jansen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij van de voogden over de dochter van Jacob 

Jacobs, als mede-erfgename van Claes Jansen, uurwerker, haar gewezen 
voogd, ƒ50 c.g. heeft ontvangen als restant van ƒ100 c.g., een bedrag dat 
haar voogden hadden belegd en dat door Sijmen Jans bij sententie is 
uitbetaald; zij  bedankt hen met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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343 RAK  86 FOLIO:        171v DATUM:         27-11-1626 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Harmsen, Lochem Comparant  
  Harmsen, Lambert Comparant  
  Harmsen, Jacob Comparant Niet aanwezig 
  Henricksen, Dirrick Overledene Wdn. Grete Harms 
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun overleden zwager als naaste 

bloedverwanten de nalatenschap ontvangen te hebben en af te zien van 
verdere aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

344 RAK  86 FOLIO:        171v DATUM:         10-02-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Luijer Gevolmachtigde  
  Macrè, Jan Volmachtgever Koopman  - A’dam 
     
 samenvatting Naar aanleiding van zijn opdracht dd 20-03-1626, verklaart comparant de 

uitstaande schulden, renten en kredieten in Kampen en de regio te vorderen 
die zijn opdrachtgever toekomen; hiervoor verstrekt hij op zijn beurt een 
volmacht aan mr Peter Vette. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

345 RAK  86 FOLIO:        172 DATUM:          27-02-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Lambert Volmachtgever in den Slok 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken in Kampen of elders waar te nemen, in bijzonder die 
tegen Cornelis Willemsz, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
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346 RAK  86 FOLIO:        172 DATUM:         11-05-1627 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bloem, Lucas Wdn. van Hester Joesten Vader 
  Vene, Geert Voogd  
  Bloem, Lucas Jansen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige  zoon Joest Lucaszen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 g.g. en belooft hem lezen,  
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader 
verschuldigd  is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij stelt zijn persoon 
en goederen als onderpand. 

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

 

 

347 RAK  86 FOLIO:        172v DATUM:         22-05-1627 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsz, Lubbeken Comparante  
  Sasse, Mettken Schoonzuster  Wed. mr Thomas Berentsz 
  Keijlewer, secretaris Momber  
     
 samenvatting Comparante verklaart, mede namens haar zuster Femmetien Berentsz en 

echtgenoot Daniel Roboan, van de weduwe van hun broer Thomas hun 
aandeel in de nalatenschap te hebben ontvangen zoals zij waren 
overeengekomen, waarvoor zij haar bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

348 RAK  86 FOLIO:         172v DATUM:         12-05-1627 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Twent, Lambert Evertsen Comparant  
  Lambertsen, Evert Zoon  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat zijn zoon Evert, ondanks zijn naam, niet voorkomt 

in de koopcedule. Deze akte staat uitvoeriger in het Boek van Opdrachten, in 
de kantlijn van de akte dd 04-05-1627. 

   
 bijzonderheden Geen 
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349 RAK  86 FOLIO:         172v DATUM:         23-05-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Breda, Carstenstraat, naast het Roede Laecken 
   
 comparanten Tonijs, Lutger Volmachtgeefster  
  Hoff, J. Momber  
  Peters, Arian Gevolmachtigde Breda  
     
 samenvatting Comparante, mede caverende voor haar broer Jan Toenisen, verstrekt een 

volmacht aan Arian Peters om, in der minne of gerechtelijk, de goederen en 
erfenis te ontvangen van hun broer Nicolas Tonissen, steenhouwer, 
overleden in Breda en  hun aandeel in zeker huis te verkopen en alle verdere 
formaliteiten te vervullen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

350 RAK  86 FOLIO:        173v DATUM:         27-06-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Walraven, Lodewick Volmachtgever  
  Gijsbert, Maria Gevolmachtigde Echtgenote 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote om, in der minne of 

gerechtelijk, de goederen en erfenis te ontvangen van haar moeder / zijn 
schoonmoeder, Margreta van Jursen, overleden in de heerlijkheid Kessinck 
en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden n.v.t. 
   

 

 

351 RAK  86 FOLIO:        174 DATUM:        07-08-1627 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Bovenpoorte 
   
 comparanten Petersz, Lambert Schuldenaar Echtpaar 
  Hagedoorn, Anneken Schuldenares  
  Clasz, Jan Schuldeiser Echtpaar 
  Andries, Henrickgen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Clasz en diens echtgenote 

een bedrag van ƒ763 c.g. wegens een gekocht huis en beloven te betalen in 
termijnen: nu ƒ100 g.g. en verder jaarlijks ƒ100 g.g. tegen 5 procent rente 
met Jacobi, waarvoor zij als onderpand stellen de overwaarde van het huis 
en hun overige goederen. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

352 RAK  86 FOLIO:        174v DATUM:         27-08-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Walraven, Lodewick Volmachtgever Echtpaar 
  Gijsberts, Maria Volmachtgeefster  
  Beeckx, Fransch Gevolmachtigde Maaseik 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Fransch Beeckx om, in der 

minne of gerechtelijk, de goederen en erfenis te ontvangen van Margreta 
van Jursen, moeder van comparante, overleden in Kessinck, de onroerende 
goederen te verkopen en verder alle formaliteiten te vervullen, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

353 RAK  86 FOLIO:        175 DATUM:         16-11-1627 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Otte, Leentken Wed. van Johan Hanouw Moeder 
  Brun, Anthoni le Voogd  
  Morte, Johan de Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Anna, Sara en 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

354 RAK  86 FOLIO:        175v DATUM:         15-12-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Blome, Lucas Gevolmachtigde  
  Coertsen, Jan Gevolmachtigde  
  Jacobsen, Egbert Volmachtgever  
  Philips, Femme Volmachtgeefster  
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  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Namens hun opdrachtgevers, verstrekken comparanten een volmacht aan 

Peter Vette om, in der minne of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen in 
Kampen en daarbij te handelen zoals comparanten gedaan zouden hebben, 
indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

355 RAK  86 FOLIO:         176 DATUM:         22-02-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsen, Lucas Volmachtgever  
  Dirricksen, Aeltgen Volmachtgeefster  
  Derricksen, Gerrit Volmachtgever  
  Steinkerck, mr Marten Gevolmachtigde Procureur  Zwolle 
  Backer, Jan Harmsen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan mr Marten Steinkerck en Jan 

Harmsen Backer om, in der minne of gerechtelijk, de goederen en erfenis te 
ontvangen van hun tante Geertken Jansen, overleden in Bestmen en daar 
alle formaliteiten te vervullen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

356 RAK  86 FOLIO:        176v DATUM:         12-06-1628 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Huis en erf gnd het Stadhuis van Haarlem 
  Amsterdam 
   
 comparanten Thijmensz, Laurens Comparant  
  Thomasz, Henrick Borg Metselaar  -  A’dam 
  Wesselsz, Hermen Borg Amsterdam 
     
 samenvatting Comparant verklaart van Henrick Thomasz en Hermen Wesselsz, borgen ten 

behoeve van Anthoni Lodewijcks voor comparant inzake de erfgoederen in 
Amsterdam, ontvangen te hebben zijn aandeel in een huis, waarvoor hij de 
borgen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

357 RAK  86 FOLIO:        177 DATUM:         21-06-1628 
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 onderwerp Betaling van rente 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Burgwal, tussen Femme ter Steege en de Broederweg 
   
 comparanten Jans, Lutgerts Comparante Wed. Hendr. Hendricksen 
  Breda, Johan van Momber  
  Willemsen, Roeloff Begunstigde Overleden 
     
 samenvatting Comparante verklaart jaarlijks te hebben uitgekeerd aan wijlen Roeloff 

Willemsen een rente van 52 halve stuivers gevestigd op haar huis, 
strekkend voor van de Burgel tot achteraan de Groenestraat; na 
boedelscheiding is deze rente vervallen aan Gerrijt Suijrbeke, maar in het 
sterfhuis is de rentebrief niet gevonden, mocht dit alsnog gebeuren dan is 
bij deze de verplichting gecasseerd, 

   
 bijzonderheden geen 
   

 

 

358 RAK  86 FOLIO:        177v DATUM:         26-08-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backer, Lucas Hermsen Volmachtgever  
  Jaspers, Hendrick Volmachtgever  
  Claes, Bette Volmachtgeefster Wed. Egbert A. Backer 
  Bartoltsen, Bartolt Volmachtgever  
  Heut, Hendrick van Gevolmachtigde Scholtes van Apeldoorn 
     
 samenvatting Comparanten, onder wie de erfgenaam van Gerrijt Witmont, smid, 

verstrekken een volmacht aan Hendrick van Heut om, in der minne of 
gerechtelijk, van Reijner Welmers en Peter Jansen, gevolmachtigde van de 
erven van Jacob Hendricks, te vorderen ƒ99-1 c.g. vanwege gehaald brood, 
verdiend loon, geleend geld en andere schuld van wijlen Jacob Hendricks 
en daarbij het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

Bladzijde 178v is blanco. 

359 RAK  86 FOLIO:         179 DATUM:         06-06-1628 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Violet, Thomas Comparant Wdn Elsgen Violet 
  Acken, Hans van Zwager  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn zwager Hans van Acken de goederen van zijn 

vrouw ontvangen te hebben, waarvoor hij hem bedankt, maar daarvan 
afstand te doen ten behoeve van zijn zwager zonder verdere aanspraak. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 179v t/m 180v zijn blanco. 

360 RAK  86 FOLIO:        181 DATUM:        06-05-1626 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vorst, jfr Maria van der Comparante Echtg. Geert Momme 
  Hoff, J. Momber  
  Jacobsen, Jan Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparante verklaart van Jan Jacobsen ƒ200 g.g. te hebben ontvangen die 

hij van haar had geleend met de rente van 5 procent, waarvoor zij hem 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

361 RAK  86 FOLIO:        181 DATUM:         13-05-1626 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Marrigen Comparante Wed. Peter Tijmensz 
  Henricks, Christopher Momber  
  Henricks, Reijner Broer  
     
 samenvatting Comparante verklaart van Reijner Henricks de legaten en erfenis ontvangen 

te hebben die wijlen haar zuster Hiligen Henricks haar bij testament had 
toegekend, waarvoor zij hem bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

362 RAK  86 FOLIO:       181v DATUM:         11-05-1626 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubeck, Michgel Rijck van Schuldenaar Echtpaar 
  Jansen, Mariken Schuldenares  
  Gerritsen, Jan Schuldeiser Echtpaar 
  Dirricksen, Gijsbertken Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Gerritsen en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ150 c.g. en beloven dit te betalen in zes jaar, 
ieder jaar met ƒ25 c.g. te beginnen heden over een jaar, waarvoor zij als 
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onderpand stellen al hun goederen.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

363 RAK  86 FOLIO:          182 DATUM:         13-05-1626 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermens, Michgel Schuldenaar Echtpaar 
  Gerrits, Anna  Schuldenares  
  Hoochstraten, Henrick v. Schuldeiser Secretaris – echtpaar 
  Cuinreturff, jfr Lummeken Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrick van Hoochstraten en 

echtgenote een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 6 procent en beloven dit te 
betalen van de eerste erfenis die zij zullen ontvangen, waarvoor zij hun 
erfenissen en goederen als onderpand stellen 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

364 RAK  86 FOLIO:         182v DATUM:        08-06-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Mette Wed. van Johan Andriesz Moeder 
  Hermensz, Jan Voogd  
  Jansz, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Jansz als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd twee pond Vlaams 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 Voogden zijn niet vermeld in de akte. 
   

 

 

365 RAK  86 FOLIO:         182v DATUM:         15-06-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf en goed 
  Blankenham 
   
 comparanten Knoppert, jfr Margreta van Volmachtgeefster Gnd Eckvelt 
  Vorden, jfr Lijsbet van Volmachtgeefster  
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  Hoff, J. Momber  
  Claesen, Claes Gevolmachtigde Blokzijl 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Claes Claesen om voor het 

gerecht van Blankenham een som geld over te dragen aan Jan Petersen, 
een rente van ƒ6 g.g. per jaar afkomstig van het erf van Jan van Echtens en 
daarbij alle formaliteiten te vervullen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

366 RAK  86 FOLIO:         183 DATUM:         04-08-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Marrigen Wed. van Dirrick Claesen Moeder 
  Aerts, Buck Voogd  
  Warners, mr Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Dirrick en Mechtelt 

Dirricks als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk honderd daalders, de 
zoon een enter en de dochter een bed met toebehoren en belooft hen lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

367 RAK  86 FOLIO:        183v DATUM:         24-08-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Vogelkooi met houtgewas 
  Lutterzijl, binnendijks 
   
 comparanten Joachimsz, Michiel Volmachtgever  
  Suijrbeke, Gerrit van Idem  
  Benijer, Roloff Idem  
  Ligger, Gerrit Idem Erfgenaam moeder 
  Egbertz, Betgen Volmachtgeefster Wed. Huigo Henricksz 
  Egbertz, Jacob Volmachtgever  
  Suijrbeke, Johan van  Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, onder wie erfgenamen van Roloff Willemsz, verstrekken een 

volmacht aan Johan van Suijrbeke om namens hen in Zwolle voor het 
scholtengerecht over te dragen aan Albert Florisz uit Genemuiden een 
vogelkooi met houtgewas en alle formaliteiten te vervullen naar landrecht. 

   
 bijzonderheden Geen 
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368 RAK  86 FOLIO:        184 DATUM:          30-09-1626 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wolfs, Melchior Schuldenaar  
  Laplanque, Janneke de Schuldeiseres Wed. Sijmon Reijnersz 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Janneke de Laplanque een bedrag 

van ƒ30 c.g. en belooft dit te betalen in twee termijnen, de helft in mei van 
1627 en de andere helft met Michael daaropvolgend, waarvoor zijn 
traktement van de gemeente Kampen als onderpand geldt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

369 RAK  86 FOLIO:           184v DATUM:         31-08-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Marrigen Volmachtgeefster Echtg. Hermen Hermensz 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Arentz, Henrick Gevolmachtigde Zoon 
     
 samenvatting Wegens afwezigheid van haar echtgenoot, verstrekt comparante een 

volmacht aan haar zoon Henrick Arentz om haar zaken waar te nemen 
inzake het sterfhuis van Berent Dercksz en daarbij al het nodige te doen, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

370 RAK  86 FOLIO:        184v DATUM:         26-09-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentsz, Mechtelt Wed. van Hendrick Lubberts Moeder 
  Smitt, Hans Voogd  
  Aeltsz, Sibrant Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lubbert en Arent 

Hendricksen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ25 c.g. en 
belooft hen te verzorgen en een handwerk te laten leren en te doen wat een 
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

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

 



133 

 

371 RAK 86 FOLIO:       185 DATUM:        31-10-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentsz, Mettken Wed. van Henrick Geurtsen Moeder 
  Berentsen, Lambert Voogd  
  Lucsen, Cornelijs Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geesken en Stijnken 

Henricks als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ50 g.g. die de 
moeder vanaf Pasen 1628 zal verrenten tegen 5 procent, te versterven van 
het ene kind op het andere en belooft hen lezen en schrijven te laten leren 
en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden 
zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

372 RAK  86 FOLIO:        185 DATUM:         19-12-1626 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed Erve Jan ter Beeke gnd Rickers en twee koeweiden 
  Vreden, de weiden bij de poort gelegen 
   
 comparanten Mensinck, Margretha Comparante Wed. Jacob Bodde 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij vanwege een legaat door haar overleden 

echtgenoot geschonken aan de Armen van Eijbergen, groot ƒ3000 c.g., aan 
de provisoren van de Nooddruftigen te Eijbergen heeft gecedeerd een 
jaarlijkse rente van 20 rijksdaalders verschijnend op Michael, gevestigd op 
het erf van Jan ter Beeke en diens echtgenote Henrica, waarvan zij de 
papieren aan de provisoren heeft gegeven, waarmee zij er afstand van doet 
evenals van twee koeweiden in Vreden, in gebruik bij Albart ter Elsbeek, ook 
door haar man gelegateerd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

373 RAK  86 FOLIO:        185v DATUM:         01-03-1627 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t 
   
 comparanten Henricksz, Mechtelt Wed. van Evert Jansz Moeder 
  Hase, Berent Voogd  
  Gerritz, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Sara en Gerrigen 

Evers als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder één daalder en 



134 

 

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 
   

 

 

374 RAK  86 FOLIO:        186 DATUM:         07-03-1627 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Marrigen Wed. van David Wenne Moeder 
  Henricks, Johan Voogd  
  Wenne, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Berent Davidts als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. en belooft hem lezen, 
schrijven en een handwerk ter laten leren en te doen wat een goede moeder 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

375 RAK  86 FOLIO:         186v DATUM:          12-03-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Hof 
  Zutphen, in de Polsbroeck 
   
 comparanten Alberts, Marten Volmachtgever Bgm.  -  Echtpaar 
  Rerincx, Elisabeth Volmachtgeefster  
  Seiffert, Johan Gevolmachtigde IUL – Bgm. Zutphen 
     
 samenvatting Comparanten, mede caverende voor hun (schoon)zuster jfr Margrieta 

Rerincx, weduwe Frederick van Heuclum, verstrekken een volmacht aan 
Johan Seiffert om in Zutphen hun hof over te dragen aan Goswijn Buirinck 
en echtgenote jfr Lumme van Rijsewick, tegenwoordig gepacht door 
Hendrick van Ledden en daarbij alle formaliteiten te vervullen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

376 RAK  86 FOLIO:        186v DATUM:         13-03-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf gnd Menenberch 
  Spoolde 
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 comparanten Sasse, Mettken Volmachtgeefster Wed. mr Thomas Berentsen 
  Sasse, Merrigen Volmachtgeefster Wed. Willem Berentsen 
  Hoff, J. Momber  
  Sasse, Gijsbert Gevolmachtigde Neef 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun neef Gijsbert om namens 

hen voor het scholtengerecht in Zwolle te verschijnen en daar aan Rutger 
van Haersolte te transporteren hun aandelen in een half erf met alle rechten 
van dien en alle formaliteiten te vervullen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

377 RAK  86 FOLIO:       187 DATUM:        23-03-1627 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cousins, Maijken Schuldenares Echtg. Peter Cousins 

1
) 

  Hoochstraten Henrick v. Momber  
  Lambertz, Heijltgen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Met toestemming van haar echtgenoot, verklaart comparante schuldig te 

zijn aan Heijltgen Lambertz een bedrag van ƒ256 c.g. wegens een borgtocht 
ten behoeve van Gerrit Santen en zij belooft dit terug te betalen waarvoor zij 
als onderpand stelt haar meubels en goederen die reeds bij schuldeiseres 
berusten conform akte dd 16-05-1626 en verder haar persoon en al haar 
goederen. 

   
 bijzonderheden 

1
)  Kornet 

   

 

 

378 RAK  86 FOLIO:        187v DATUM:         03-04-1627 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lamberts, Merrigen Wed. van Abram Jacobs Moeder 
  Lambertsen, Jan Voogd  
  Jansen, Harmen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige  dochter Aelken Abrams als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12½ c.g., door de voogden te 
beleggen en belooft haar lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een 
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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379 RAK  86 FOLIO:         188 DATUM:         27-04-1627 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Merrigen Wed. van Pouwel Roelofsen Moeder 
  Dirricksen, Jan Voogd  
  Henricksen, Dirick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Pouwelsen als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

380 RAK  86 FOLIO:        188v DATUM:         24-05-1627 

 onderwerp Afstand van rechten 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Luttheenen, Mije Comparante Echtg. Henrick Kesserinck 

1
) 

  Stick, Harmen Momber Predikant Nijenhuis en 
2
) 

  Ittersum, Georgio van Momber IUDr 
     
 samenvatting Comparante, met volmacht van haar echtgenoot dd 18-05-1627 in Nordhorn 

gepasseerd, verklaart dat zij afstand doet van alle rechten en aanspraken 
inzake bruidsschat en erfenis op het sterfhuis van Willem Jansen ten 
behoeve van Christina. Harmen Stick stelt zich borg voor eventuele verdere 
aanspraken. 

   
 bijzonderheden 

1
) burgemeester van Nordhorn, (stief)moeder van Christina Kesserinck en 

eerder gehuwd met Willem Jansen. 
2
) schoonvader van genoemde Christina. 

   

 

 

381 RAK  86 FOLIO:        189 DATUM:        28-05-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en aparte gaard buiten de poort 
  Vreden, naast de Wulvenpoort, op de stadsmuur 
   
 comparanten Mensinck, Margareta Volmachtgeefster  
  Keijlewer, Plechelmo Momber  
  Louwenbach, Jochem Gevolmachtigde Notaris Vreden 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Jochem Louwenbach om namens 

haar te procederen over een huis in Vreden, toebehorend aan Berent 
Mensinck, dat haar onderpand is voor een bedrag van 400 daalders volgens 
verzegeling dd 29-12-1616 en over een gaard buiten de Wulvenpoort, haar 
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“tacita hypotheca” voor 100 daalders tegen 6 procent en verder alles te 
doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

382 RAK  86 FOLIO:        189v DATUM:         28-05-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Tien schepel land en een gaard 
  Vreden, buiten de Watermolenpoort 
   
 comparanten Mensinck, Margreta Volmachtgeefster Wed. Jacob Bodde 
  Keijlewer, Plechelmo Momber Secretaris 
  Mensinck, Berent Gevolmachtigde Neef 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar neef Berent Mensinck om 

namens haar een stuk land en een gaard over te dragen aan de stad Vreden 
en daarbij te handelen zoals zij zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

383 RAK  86 FOLIO:        190 DATUM:         21-06-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ingen, Mettken van Volmachtgeefster Wed. Rendorp 
  Hoff, J. Momber  
  Arsenius, Gerhardus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Gerhardus Arsenius om, in der 

minne of gerechtelijk, haar zaken in Kampen waar te nemen, haar uitstaande 
schulden, pachten en renten te innen en verder al het nodige te doen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

384 RAK  86 FOLIO:        190v DATUM:         16-06-1627 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Oloffs, Marrigen Wed. van Otto Willemsz Moeder 
  Thonisz, Claes Voogd  
  Muntz, Adrien Voogd  
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 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan, Mijntgen en 

Marrigen Otten als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ8 c.g. en 
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat 
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

385 RAK  86 FOLIO:        190v DATUM:         03-07-1627 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Sasze. Metgen Comparante Wed. Thomas Berentz 
  Sasze, Gisbert Momber  
  Sain, Anthoni de Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat Anthoni de Sain aan haar heeft afgelost de 

jaarlijkse ƒ6 g.g., verschijnend op Magdalena, afkomstig uit zeker huis dat 
nu aan schuldenaar toebehoort, waarvoor zij hem bedankt, hoewel de 
rentebrief niet gevonden kan worden maar geen waarde meer heeft.  

   
 bijzonderheden geen 
   

 

 

386 RAK  86 FOLIO:         191 DATUM:         02-10-1627 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gelmers, Mette Wed. van Derk Melsens  Moeder 
  Helmichsen, Fox Voogd  
  Wessels, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Derk en Petergen 

Melses als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 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 Namen van de voogden zijn niet vermeld in de akte. 
   

 

 

387 RAK  86 FOLIO:         191v DATUM:         14-11-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf de Gronouw 
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  Haarlem, de Geertstraat 
   
 comparanten Jans, Merrigen Volmachtgeefster Wed. Derrick Harmsen 
  Hoff, J. Momber  
  Beeckaert, Gerrit Gevolmachtigde  
  Billaert, Nicolaes Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Gerrit Beeckaert en Nicolaes 

Billaert om, in der minne of gerechtelijk, de jaarlijkse rente en de hoofdsom 
te ontvangen ad ƒ400 c.g. die haar toekomen uit zeker huis in Haarlem, 
waarvan zij de originele rentebrief reeds heeft ontvangen en verder al het 
nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

388 RAK  86 FOLIO:         192 DATUM:         26-11-1627 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wolfsz, Melchior Schuldenaar  
  Gelder, Johan van Schuldeiser Deventer 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan van Gelder een bedrag van 

ƒ10 c.g. en belooft dit te betalen als hij van de stads cameraar met Pasen 
zijn geld over 1628 heeft ontvangen. 
NB. in de kantlijn:  deze penningen zijn door cameraar Thonis Roloffsen aan 
Megen Bouwens uitbetaald in naam van Jan van Gelder. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

389 RAK  86 FOLIO:         192 DATUM:         29-11-1627 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wolfsz, Melchior Schuldenaar  
  Batenburch, Johan van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan van Batenburch een bedrag 

van ƒ45-10 c.g. en belooft dit te betalen met Martini 1630, waarvoor hij als 
onderpand stelt zijn persoon en goederen.    

   
 bijzonderheden Geen 
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390 RAK  86 FOLIO:        192v DATUM:         ongedateerd 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lodewijcks, Maria Schuldenares Echtg. Lodewijck Walraven 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Lodewijcks, Roloff Schuldeiser  
     
 samenvatting Wegens afwezigheid van haar echtgenoot, verklaart comparante schuldig te 

zijn aan Roloff Lodewijcks een bedrag van ƒ51-50 c.g. en belooft de helft te 
betalen met Pasen a.s. over een jaar en met Pasen 1630 de andere helft, 
waarvoor zij hun persoon en goederen als onderpand stelt.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

391 RAK  86 FOLIO:         193 DATUM:         29-11-1627 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lodewijcks, Maria Schuldenares Echtg. Lod. Walraven 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Hersen, Nele van Schuldeiseres  
     
 samenvatting Wegens afwezigheid van haar echtgenoot, verklaart comparante schuldig te 

zijn aan Nele van Hersen een bedrag van ƒ18 c.g. wegens geleverde waren 
en belooft te betalen in twee termijnen, met Pasen 1629 de helft en met 
Pasen 1630 de andere helft, waarvoor zij hun persoon en goederen als 
onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

392 RAK  86 FOLIO:        193 DATUM:         14-12-1627 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Clas, Mechtelt Wed. van Herman Dercksz Moeder 
  Bartholtz, Willem Voogd  
  Organist, mr Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Janneken Hermans 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 g.g. en ƒ70 
c.g. door haar vader aan haar gelegateerd wegens een boedelscheiding 
tussen zijn kinderen en Arent Brant en Willem Bartholtz dd 1625 en een bed 
met toebehoren en belooft haar lezen, schrijven en een handwerk te laten 
leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn.  
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

393 RAK  86 FOLIO:        194 DATUM:         06-01-1627 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Broill, Nicolaes Gevolmachtigde Vreden 
  Rentiens, Hendrick Volmachtgever Echtpaar 
  Wesselincx, Geesken Volmachtgeefster Aeltje Wevers dochter 
  Elsbeeck, Albert ter Volmachtgever  
  Varver, Jan Volmachtgever Enige zoon van 

1
) 

  Theodori, David Volmachtgever Kleinzoon Claes Dercks 
  Sticker, Jan Volmachtgever  
  Mensen, Griete Boedelhoudster Wed. Jacob Bodde 
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgevers, verklaart comparant Griete Mensen te hebben 

bedankt voor de legaten die zij heeft uitbetaald, met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden 

1
) wijlen Wijghmoet te Deventer 

   

 

 

394 RAK  86 FOLIO:        194v DATUM:         07-07-1627 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evertz, Neeltgen Wed. van Melchior Berentz Moeder 
  Berentz, Hans Voogd  
  Jansz, Luijer Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lijsbet, Evertgen en 

Wilhelmus Melchiors als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ15 
c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

395 RAK  86 FOLIO:        194v DATUM:         18-01-1628 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed 1. Huis en landerijen  in Kampen en elders 
  2. Huis de Golden Pott, Kampen 
  3. Land op de Berspeckerheve in Vollenhove 
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 comparanten Tilman, Nicolaes  Comparant Echtpaar 
  Stickers, Gretken Comparante  
  Sticker, Jan Gevolmachtigde Broer / zwager 
  Henricksz, Christoffer Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun broer / zwager en de erfgenamen van 

Christoffel Henricksz de kooppenningen ontvangen te hebben van de 
verkochte goederen van wijlen Frerijck Amsen en echtgenote Gretken 
Stickers en van wijlen Otto Sticker, van wie de gevolmachtigden ook de 
crediteuren hebben voldaan, waarvoor zij hen bedanken met belofte van 
vrijwaring. Bepaalde gelden en kosten zoals die op het huis de Gulden Pott 
en een deel van het land op de Berspeckerheve in Vollenhove blijven ten 
laste van de erfgenamen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

396 RAK  86 FOLIO:         195v DATUM:         06-02-1628 

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Tilman, Nicolaes Comparant Echtpaar 
  Stickers, Greetken Comparante  
  Coenders, Andreas Comparant Echtg. Geertken Amsen 
  Amsen, Salomon Comparant  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Frerick Amsen en echtgenote, verklaren met 

elkaar te zijn overeengekomen dat zij de kooppenningen van de verkochte 
goederen, huizen en landerijen in Kampen en Doesburg eerlijk hebben 
verdeeld en geen aanspraken meer op elkaar hebben, waarvoor zij elkaar 
bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 196v t/m 197v zijn blanco. 

397 RAK  86 FOLIO:         198 DATUM:       29-04-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoelst, Otto Volmachtgever  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om zijn zaken in Kampen 

waar te nemen voor het stads- en landgerecht en daarbij te handelen zoals 
hij zelf zou doen, indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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398 RAK  86 FOLIO:       198 DATUM:        29-04-1626 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en where 
  Kampen, Nieuwstraat, hoek Louwensteeg 
   
 comparanten Gruithuis, jfr Otte van den Schuldenares Wed. Abraham Pany 

1
) 

  Keijlewer, Plechelmo Momber Secretaris 
  Louwens, Jan  Schuldeiser Bgm.  -  echtpaar 
  Petersz, Aeltien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan burgemeester Louwens en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ1000 c.g. tegen 6 procent per jaar die zij belooft 
te betalen op 29-04-1627, waarvoor zij als onderpand stelt haar huis en een 
obligatie dd 1624 op naam van Pouwel Bitter ad ƒ1593-15 c.g. en haar 
verdere goederen. Schuldeiser heeft de obligatie in bewaring genomen. 
NB. in de kantlijn: op 17-12-1635 is de akte teniet gedaan en is een andere 
akte opgesteld. 

   
 bijzonderheden 

1
) Ritmeester;   Akte is doorgehaald. 

   

 

 

399 RAK  86 FOLIO:        198v DATUM:         29-08-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Gansneb gnd T., Otto Comparant  
  Wessinck, Wolter Idem  
  Sael, mr Johan Jansen Idem  
  Vette, mr Peter Idem  
  Campen, Jacobus van Gevolmachtigde IUDr – advocaat 

1
) 

  Jacobsen, Jan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, als curatoren over de insolvente boedel van Jan Joosten en 

diens kinderen, verstrekken een volmacht aan Jacobus van Campen en Jan 
Jacobsen om de boedelzaken in Friesland, Groningen of elders waar te 
nemen en te regelen en daarbij te handelen zoals comparanten zelf gedaan 
zouden hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) voor het hof van Friesland 

   

 

 

400 RAK  86 FOLIO:         199 DATUM:         28-02-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gansneb gnd T., Otto Curator  
  Wessinck, mr Wolter Idem  
  Jacobsen, Johan Idem  
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  Sael, mr Johan Jansen Idem  
  Vette, mr Peter Idem  
  Vollenhoeft, Jan Claesen Gevolmachtigde Burger hopman 

1
) 

     
 samenvatting Comparanten, curatoren over de boedel van wijlen Willem Jansen 

verstrekken een volmacht aan Jan Claesen Vollenhoeft om, in der minne of 
gerechtelijk, de uitstaande schulden te innen in Franeker, Bolsward, 
Worckum, Dokkum, Makkum, Koudum en Slooten en elders in Friesland, 
waarvoor zij hem autoriseren als procurator ad lites om al het nodige te 
doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) te Worckum 

   

 

 

401 RAK  86 FOLIO:        199v DATUM:         10-04-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gansneb gnd T., Otto Volmachtgever  
  Wessinck, mr Wolter Idem  
  Jacobsen, Jan Idem  
  Sael, mr Jan Jansen Idem  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, curatoren over de desolate boedel van Willem Jansen, 

verstrekken een volmacht aan Peter Vette om namens Jan Claesen 
Vollenhoeft,  burger hopman te Worckum, in der minne of gerechtelijk, de 
uistaande schulden te innen in Groningen of elders waarvoor zij hem 
autoriseren als procurator ad lites om te handelen zoals comparanten zelf 
gedaan zouden hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

402 RAK  86 FOLIO:         200v DATUM:         05-05-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gansneb gnd T., Otto Volmachtgever  
  Loose, jfr Judith Volmachtgeefster Zusters 
  Loose, jfr Lijsbet Idem  
  Hoff, J. Momber  
  Blanckvoort, Boldewijn Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, voogd over de kinderen van Maurits Loosen, en de gezusters 

Loosen verstrekken een volmacht aan Boldewijn Blanckvoort om namens 
hen, als erfgenamen van hun broer jkr Johan Loose, voor het gerecht te 
verschijnen waar de goederen van hun broer liggen en daar zijn testament 
te laten erkennen dat hij in Kampen dd 30-03-1627 heeft gepasseerd, zodat 
de familie kan overgaan tot verdeling van de goederen. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

403 RAK  86 FOLIO:        201 DATUM:         30-06-1628 

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

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen tegen de weduwe van jkr van Haerst 
en te handelen zoals comparant gedaan zou hebben, met macht van 
substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

404 RAK 86 FOLIO:       202 DATUM:        04-05-1626 

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

buiten rechten, zijn zaken voor het stads- en landgerecht waar te nemen en 
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

405 RAK  86 FOLIO:         202 DATUM:        12-05-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Keijlewer, Plechelmus  Gevolmachtigde Secretaris 
  Clooster, Johanna vd Volmachtgeefster Wed. Evert v. Ensse 

1
)? 

  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgeefster, opdracht dd 18-01-1618, geeft comparant op 

zijn beurt een volmacht aan Peter Vette om voor het gerecht van Wijhe en 
elders in Salland haar zaken waar te nemen en al het nodige te doen.  
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 bijzonderheden 
1
) Drost van Coevorden 

   

 

 

406 RAK  86 FOLIO:        202v DATUM:         12-05-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Amsterdam, Engelsteeg, tussen Gerrit Pouwelsen en de wed. Hendricksen 
   
 comparanten Wencke, Pett Volmachtgeefster Wed. Jelle Bot 
  Hoff, J. Momber  
  Evertsen, Andrijs Gevolmachtigde Schoonzoon 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar schoonzoon Andrijs Evertsen 

om in Amsterdam voor het gerecht te transporteren aan het echtpaar Gerrit 
Henricksen en Trijngen Egberts een huis, strekkende achter tot aan het erf 
van Aleit Volckers en daarbij de nodige formaliteiten te vervullen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

407 RAK  86 FOLIO:         203 DATUM:         13-05-1626 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vette, mr Peter Comparant Echtpaar 
  Albertsz, Geertgen Comparante En ook grootmoeder 
     
 samenvatting Comparant en zijn echtgenote, die ook de grootmoeder is van de kinderen 

van wijlen Agatha Sijmons Paeuw, heeft beloofd ten alle tijde de 
weesmeester van Gouda en de schepen Jacob van Teilingen wegens een 
geldopname van ƒ200 c.g. die Agatha Paeuw op de weeskamer had uitstaan, 
schadeloos te zullen stellen, onder verband van zijn persoon en goederen, 
door een obligatie die zij en haar man Jan Claesen aan comparant hebben 
gegeven. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

408 RAK  86 FOLIO:        203v DATUM:         20-07-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Peter Volmachtgever Echtpaar 
  Jans, Aeltken Volmachtgeefster  
  Jans, Berentken Idem  
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  Jans, Steventken Idem  
  Hoff, J. Momber  
  Jansen, Dirrick Gevolmachtigde Broer 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun broer Dirrick om, in der 

minne of gerechtelijk, hun zaken in Amsterdam of elders waar te nemen en 
om de goederen en nalatenschap te vorderen van hun neef Jan Egbertsen 
die op een Oostindiëreis is overleden en daarbij alle formaliteiten te 
vervullen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

409 RAK  86 FOLIO:        204 DATUM:         16-08-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sijnes, Pijbe Volmachtgever Schipper 
  Sael, mr Johan Jansen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansen Sael om, zowel 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

410 RAK  86 FOLIO:        204v DATUM:         19-09-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Peter Volmachtgever Blokzijl 
  Sael, mr Johan Jansen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansen Sael om zijn zaken 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

411 RAK  86 FOLIO:        204v DATUM:         21-09-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Gijsbertsen, Peter Volmachtgever  
  Wijnen, Henrick Gevolmachtigde Gerechtsdienaar Elburg 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Wijmer om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken in Elburg voor het gerecht waar te nemen, zijn 
uitstaande schulden te innen en verder alle formaliteiten te vervullen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

412 RAK  86 FOLIO:        205 DATUM:         13-11-1626 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Balants Boomgaard 
   
 comparanten Vette, mr Peter  Gevolmachtigde  
  Rygemans, Geertruit  Volmachtgeefster Wed. Paels 
     
 samenvatting Namens de erven van zijn opdrachtgeefster, opdracht dd 08-06-1622 in Riga 

gepasseerd, deelt comparant mede dat Tomas de Bonte, mede namens de 
erfgenamen van Jan ten Napel, aan hem wegens de permutatie van een 
vierde deel van Balants boomgaard en de drie annexen, alles heeft voldaan 
en de goedkeuring heeft overhandigd zodat alles hier geregistreerd kan 
worden , waarvoor hij Tomas de Bonte bedankt, met belofte van vrijwaring. 

    
 bijzonderheden Bijgevoegd op folio 205v:  

een kopie van het document uit Riga, bevattende veel namen en informatie. 
   

 

 

413 RAK  86 FOLIO:        206v DATUM:         01-02-1627 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Burgwal, naast de Brantsteeg 
   
 comparanten Louwsen, Peter Schuldenaar En echtgenote 
  Sain, Anthoni du Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Anthoni du Sain, voogd over de 

kinderen van Peter du Sain, een bedrag van ƒ110 g.g. en belooft dit te 
betalen door hem twee termijnen van zijn huis te cederen, verkocht aan 
Berent Jansen, waarvan de eerste termijn van ƒ50 g.g. vervalt met Pasen en 
de andere termijn het jaar erna en de resterende ƒ10 g.g. uit de volgende 
termijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
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414 RAK  86 FOLIO:        207 DATUM:         23-04-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Leonardi, Paulus Volmachtgever Predikant alhier 
  Lubbertsen, Willem Gevolmachtigde Gerechtsdienaar 

1
) 

     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Willem Lubbertsen om tot panding 

op de goederen in Oldebroek over te gaan van Jan Steenberch voor een 
bedrag van ƒ103 c.g., dat comparant toekomt wegens de rente voor dit jaar, 
waarvan brief en zegel aanwezig zijn en daarbij alles te doen wat 
noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden 

1
) in Oldebroek 

   

 

 

415 RAK  86 FOLIO:        207v DATUM:          

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
  Dercksen, Albert Volmachtgever  
  Brouwer, Willem Evertsen Koper Echtpaar 
  Luck, Eva van Koopster  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgever, verklaart comparant te hebben overgedragen 

aan Willem Evertsen Brouwer en diens echtgenote het aandeel van de 
opdrachtgever in de nalatenschap van Dirrick Henricksen Snel, diens 
echtgenote Geertruit Peters en de ouders van Willemtgen Snel, waarmee hij 
afziet van verdere aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

416 RAK  86 FOLIO:        208 DATUM:         27-06-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Het goed de Merwaert 
   
 comparanten Joris, Philips Volmachtgever Trompetter onder 

1
) 

  Dircksz, Cathalina Hend. Volmachtgeefster  
  Cornelijszen, Hendrick Gevolmachtigde (Schoon)vader 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun (schoon)vader Hendrick 

Cornelijsen om namens hen de goederen te cederen die hij na de dood van 
zijn vrouw verkocht heeft, met belofte van evictie voor de goederen in de 
heerlijkheid van Dieten en hopen dat hij behoorlijke vestenis zal doen voor 
een bedrag van ƒ125 c.g., op te nemen op het goed de Merwaert. 
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 bijzonderheden 
1
) Ritmeester Haultepenne 

   

 

 

417 RAK  86 FOLIO:        208 DATUM:        13-07-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Keijlewer, d. Plechelmus Gevolmachtigde Secretaris 
  Westerholt, Borchart  van Volmachtgever Tot Hackfort 

1
) 

  Berentsen, Hendrick Idem Bgm. Vollenhove 
  Folckers, Kyer Idem c.s. 
  Booth, Albertus de Gevolmachtigde IUDr -  alias Greve 
     
 samenvatting Namens opdracht dd 15-12-1620 van zijn volmachtgevers, verklaart 

comparant op zijn beurt een volmacht te verstrekken aan Albertus de Booth 
alias Greve om namens hen actie te ondernemen tegen de aanspraken van 
de weduwe Paels op zekere tienden in het land van Vollenhove en daarbij te 
handelen zoals zij zelf gedaan zouden hebben. 

   
 bijzonderheden 

1
)  erfscholtes tot Zutphen 

   

 

 

418 RAK  86 FOLIO:        208v DATUM:         ongedateerd 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Embden, Peter Jans van Comparant  
  Albartz, Rutger Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogd de goederen en erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

419 RAK  86 FOLIO:         208v DATUM:         17-12-1627 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Een stuk land 
  Kampen, Zwartendijk 
   
 comparanten Lambertsen, Peterken Wed. van Wessel Derricksen Moeder 
  Roelofsen, Jan Voogd  
  Derricksen, Willem Voogd  
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 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Derrick, Jennigen en 
Wessel Wessels als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind ƒ500 
c.g., samen het eigendom van een stuk land, de oudste zoon, met zijn 15

e
 

jaar,  een merrie van 45 daalders en vaders beste mantel en belooft hen 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het 
vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

420 RAK  86 FOLIO:        209v DATUM:         10-01-1627 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Petergen Comparante Wed. Johan Lenartz 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Laszman, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van de gewezen voogd over haar kind Abigaeltgen 

Jans alles te hebben ontvangen wat hij van haar dochter in beheer had, 
waarvoor zij hem bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

421 RAK  86 FOLIO:         210  DATUM:        12-07-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf gnd Boetzelers Utterdijck  
   
 comparanten Telingen, Rijckwijn van Volmachtgever  
  Eckels, Peter  Gevolmachtigde Vollenhove 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Eckels om namens hem te 

transporteren aan Casper Barchorst de helft van een jaarlijkse rente van 
ƒ62½ c.g. afkomstig van zeker erf bewoond door Dick Smit en waarvan 
comparants broer, Augustinus van Tellingen de documenten onder zijn 
berusting heeft en daarbij alle formaliteiten te vervullen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

422 RAK  86 FOLIO:        210 DATUM:         09-09-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Een stuk land gnd Hollanders Land 
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  Kuinre 
   
 comparanten Jansen, Reijner Volmachtgever Echtpaar 
  Jans, Henrickien Volmachtgeefster  
  Goverts, Cornelis Volmachtgever  
  Wijn, Gerrit Jansen Gevolmachtigde Kuinre 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Gerrit Jansen Wijn om voor het 

gerecht van Kuinre te verschijnen en daar te transporteren aan Christoffel 
Henricksen een stuk land met alle rechten en plichten en daarbij alle 
voorkomende formaliteiten te vervullen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

423 RAK  86 FOLIO:        210v DATUM:         02-10-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wolfs, Rijckmannus Gevolmachtigde IUL 
  Doornick, jfr Mechtelt v. Volmachtgeefster De erven van …  

1
) 

  Lemker, Johannes Gevolmachtigde Secretaris Vollenhove 
     
 samenvatting Namens de erven van jfr Mechtelt van Doornick en die van jkr Anthonis van 

Doornick, verklaart comparant op zijn beurt een volmacht te geven aan 
Johannes Lemker om, in der minne of gerechtelijk, de zaken waar te nemen 
van de erven van jfr Mechtelt van Doornick tegen jfr Anna Overhaegen, 
weduwe van Hermen van Twickeloe tot Berchboningen, Jan van Twickeloe  
en zijn broer Adriaen Overhaegen van Twickeloe en daarbij al het nodige te 
doen. 

   
 bijzonderheden 

1
) weduwe van Hendrick van Twickeloe 

   

 

 

424 RAK  86 FOLIO:        211 DATUM:         20-11-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentsen, Rijck Volmachtgever  
  Jansen, Dirck Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Dirck Jansen om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor het gerecht van Kampen en 
daarbij te handelen zoals comparant zelf gedaan zou hebben, indien 
aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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425 RAK  86 FOLIO:        211v DATUM:         03-01-1627 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albartz, Petergen Wed. Henrick Havercampen Moeder 
  Rijnvisch, Thonis Lulofsz Voogd  
  Lubbertz, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Grietgen en Andries 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

426 RAK  86 FOLIO:        212 DATUM:         18-01-1627 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Burgwal 
   
 comparanten Louwsen, Peter Schuldenaar Echtpaar 
  Jacobsz, Lubbe Schuldenares  
  Goesdeij, Jacob Henricksz Schuldeiser En anderen 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jacob Henricksz Goesdeij een 

bedrag van ƒ200 c.g., aan de nagelaten kinderen van Wijcher Jansz ƒ70 c.g,  
aan Trijne Hermans, weduwe van Gerrit Berentz,  een bedrag van ƒ500 c.g. 
waarvan obligatie en beloven dit te betalen met rente door een bedrag van 
ƒ500 g.g. te cederen, dat hen toekomt van Henrick Andriesz en Magdalena 
van Berenstein vanwege hun verkochte huis. Van dit bedrag ontvangen 
Goesdeij en de kinderen ƒ200 en ƒ70 c.g. en Trijne Hermansz de resterende 
penningen; het restant van de schuld zullen zij voldoen zodra zij andere 
goederen verkocht hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

427 RAK  86 FOLIO:        213 DATUM:         31-01-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aerts, Rijck Volmachtgever Epe 
  Sibrandus, Ivonem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ivo Sibrandus om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen tegen Harmen Baeck en Jorijs Beij en 
daarbij te handelen zoals comparant zou hebben gedaan, indien aanwezig, 
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met macht van substitutie. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

428 RAK  86 FOLIO:        213 DATUM:        14-03-1627 

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

gerechtelijk, zijn zaken in Kampen waar te nemen tegen Jan van Esschen en 
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

429 RAK  86 FOLIO:        213v DATUM:         30-04-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Gansneb gnd T., Reijner Gevolmachtigde de Jonge 
  Tellingen, Helmut van Volmachtgever De erfgenamen van … 
  Gansneb gnd T., Reijner Voogd  
  Wolfs, Helmich de Voogd  
  Bocop, Henrick tho Voogd  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Namens zijn volmachtgevers, opdracht dd 28-11-1625, verklaart comparant, 

evenals de voogden over Jacob van Tellingen en over de kinderen van 
Lucas van Tellingen, dat zij een volmacht geven aan Peter Vette om, in der 
minne of gerechtelijk, hun zaken te regelen als erfgenamen van wijlen 
Isebrant van Tellingen en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

430 RAK  86 FOLIO:         214 DATUM:        17-08-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Frericksz, Roloff Volmachtgever  
  Hermansz, Willem Gevolmachtigde Zwager 
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  Geertz, Willem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Willem Geertz en zijn zwager Willem 

Hermansz om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken in Kampen waar te 
nemen, zijn uitstaande schulden te innen, onroerend goed te verkopen en te 
transporteren en alles te doen wat comparant zelf gedaan zou hebben, 
indien aanwezig, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

431 RAK  86 FOLIO:        214 DATUM:         16-04-1628 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Sebens, Roloff Wdn. van Berentken Crijns Vader 
  Witte, Gerbrant Voogd  
  Esschen, Derck van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Stijntken, Lijsbeth en 

Celeken Roelofs als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen 25 
daalders, te versterven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen 
en schrijven te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik waarvoor hij 
al zijn goederen als onderpand stelt.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

432 RAK  86 FOLIO:        215 DATUM:        28-04-1628 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Simonsen, Reijer Comparant  
  Jansen, Coop Voogd  
  Jansen, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de goederen en erfenis 

ontvangen te hebben van zijn vader Simon Tonisen, waarvoor hij hen 
bedankt met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

433 RAK  86 FOLIO:        215 DATUM:         14-07-1628 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roukens, Rensgen Comparante Zusters 
  Roukens, Janneken Comparante  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber Ipv echtgenoten 
  Roukens, Coert Comparant Broers 
  Roukens, Jacob Comparant  
  Henricksz, Reijner Oom  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij van hun oom Reijner Henricksz de legaten 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

434 RAK  86 FOLIO:        215v DATUM:         23-07-1628 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Rempe Schuldenaar  
  Scherf, de weduwe Schuldeiseres Deventer 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe Scherf een bedrag van 

ƒ21-17 c.g. wegens geleverd laken en belooft op Martini van dit jaar te 
betalen onder verband van zijn persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

435 RAK  86 FOLIO:        216 DATUM:         05-09-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gansneb, gnd T., Reijner  Comparant Raadslid 
  Aeltsen, Gerrijt Dijkgraaf  
  Wijnen, Hendrick Gevolmachtigde Gerechtsdienaar 

1
) 

     
 samenvatting Comparant heeft van de dijkgraaf en de heemraden van Oosterwolde een 

where ontvangen bij een dijkeinde, door Gerrijt Andries opgegeven en 
verstrekt nu een volmacht aan Hendrick Wijnen om namens hem, na oproep 
van dijkgraaf en heemraden, op de dijk te verschijnen en daar aan 
comparants verplichtingen te voldoen. 

   
 bijzonderheden 

1
) Elburg 
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De bladzijden 216v t/m 218v zijn blanco. 

436 RAK  86 FOLIO:        219 DATUM:         18-04-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Diverse stukken land 
  Zwartsluis 
   
 comparanten Jansen, Wicher Volmachtgever  
  Goetman, Lucas Gevolmachtigde IUDr 
  Ittersum, Georginio ab Gevolmachtigde Idem 
  Jans, mr Simon Gevolmachtigde  
  Bartoldi, Bartoldus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan verschillende personen om, in der 

minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor het gerecht van 
Zwartsluis of elders, vanwege de recuperatie van stukken land aldaar van de 
erfgenamen van Borhardt Ketel, in leven scholtes te Deventer en hij 
autoriseert hen als procurator ad lites om al het nodige te doen, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

437 RAK 86 FOLIO:        219v DATUM:         19-04-1628 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsen, Wicher Comparant  
  Dirricks, Rijckien Echtgenote  
  Hansbergen, Jan van Comparant  
  Dirricks, Geesken Echtgenote  
  Jansen, Dirrick Voogd  
  Toenissen, Geert Voogd  
     
 samenvatting Namens hun echtgenotes, verklaren comparanten van haar gewezen 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

438 RAK  86 FOLIO:        220 DATUM:        28-05-1628 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 Comparanten Loose, Winolt Comparant  
  Pouwelsen, Fransch Voogd  
  Berentsen, Peter Voogd  
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 Samenvatting Comparant verklaart, in aanwezigheid van zijn moeder Claarken Jacobs, van 

zijn gewezen voogden de goederen en erfenis ontvangen te hebben die zijn 
moeder voor hem gereserveerd had als zijn vaders erfdeel, waarvoor hij hen 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

439 RAK  86 FOLIO:         220v DATUM:         26-06-1628 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reutgers, Wendelken Wed. Willem Hillebrantsen Moeder 
  Vesman, Egbert Voogd  
  Hilbrantsen, Hilbrant Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Willemken Willems als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 g.g., een bed met toebehoren en 
haar als een echte burgerdochter te kleden 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 
   

 

Bladzijde 221v is blanco. 

440 RAK  86 FOLIO:       222 DATUM:        21-06-1626 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Geerstraat 
   
 comparanten Frericks, Swaentgen Schuldenares Wed. Albert Jans 

1
) 

  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Aertz, Johan  Schuldeiser Broers 
  Aertz, Pouwel Schuldeiser  
  Berentz, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan de gebroeders Aertz en Johan 

Berentz een bedrag van ƒ160 c.g. wegens resterende kooppenningen van 
haar huis; zij belooft in twee termijnen te betalen met rente: met Pasen 1627 
en de tweede termijn met Pasen 1628, waarvoor haar huis als onderpand 
geldt. 
NB. in de kantlijn: op 30-12-1626 heeft schuldenares ƒ50 g.g. afgelost; op 24-
07-1627 heeft zij alles betaald. 

   
 bijzonderheden 

1
) Sadelmakers.   Akte is doorgehaald. 
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441 RAK  86 FOLIO:         222 DATUM:        21-08-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ditmers, Stijne Wed. van Frans Jansz Moeder 
  Arentz, Vribbelt Voogd  
  Albartz, Egbert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Johan Frans als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12 c.g. en belooft hem te verzorgen en te 
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

442 RAK  86 FOLIO:       222v DATUM:         03-12-1626 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Steven Comparant  
  Henricks, Henrickgen Comparante  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Petersz, Henrick Vader  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun vader de goederen en erfenis van hun 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

443 RAK  86 FOLIO:        222v DATUM:         18-01-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Sander Volmachtgever  
  Sibrandum, Ivonem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart een volmacht te hebben verstrekt aan Ivo Sibrandus 

om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor het stads- 
en landgerecht tegen Jan Lambertsen, zijn gewezen knecht en daarbij te 
handelen zoals hij zelf gedaan zou hebben, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
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444 RAK  86 FOLIO:        223 DATUM:         07-02-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lespierre, jkr Steven de Volmachtgever Echtpaar 
  Seullin, jfr Hester Volmachtgeefster  
  Arnia, Hermen Gevolmachtigde Broer/zwager - Aken 
  Seullin, Mathijs Gevolmachtigde Idem 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Hermen Arnia en Mathijs 

Seullin om namens hen de boedelscheiding van de goederen van hun oom 
Johan Buret sr bij te wonen, hun aandeel te ontvangen en de formaliteiten te 
vervullen die nodig zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

445 RAK  86 FOLIO:        223v DATUM:         10-02-1627 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampereiland, op het Pijpersant 
   
 comparanten Jansen, Simon Borg Vijlenmaker 
  Jacobsen, Gerrit Borg  
  Albertsen, Henrick Borg Radenmaker 
  Jansen, Bartelt Borg  
  Jansen, Gerrit Schuldenaar Pachter 
     
 samenvatting Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld ten behoeve van de 

magistraat van Kampen voor Gerrit Jansen, pachter van Pijpersant, wegens 
niet betaalde pacht over de laatste periode; schuldenaar belooft de borgen 
schadeloos te zullen stellen, waarvoor hij zijn huis als onderpand stelt, zijn 
paarden, koeien en ander vee en al zijn goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

446 RAK  86 FOLIO:        223v DATUM:        07-03-1627 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Sara Comparante  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Rixen, Dirck Voogd  
  Jansz, Thonis Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis 

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

 

 

447 RAK  86 FOLIO:        224 DATUM:        05-06-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evertsen, Steven Volmachtgever  
  Henricks, Geertken Echtgenote  
  Jansen, Gerrit Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Namens zijn echtgenote, verstrekt comparant een volmacht aan Gerrit 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

448 RAK  86 FOLIO:        224v DATUM:        03-12-1627 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sibens, Roeloff Schuldenaar  
  Boecop, jkr Henrick te Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan jkr Henrick te Boecop ƒ18-21 g.g. 

met drie jaar rente, durante iudicio. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

449 RAK  86 FOLIO:         224v DATUM:          21-12-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Lespierre, Steven de Gevolmachtigde  
  Hemminck, Aeltgen Volmachtgeefster Wed.  Arent v. Cruijs

1
) 

  Lespierre, Samuel de Gevolmachtigde Broer 
     
 samenvatting Wegens volmacht dd 17-12-1627 in Deventer gepasseerd, verstrekt 

comparant, namens zijn opdrachtgeefster, op zijn beurt een volmacht aan 
zijn broer Samuel om, in der minne of gerechtelijk, voor het gerecht van 
Keulen een bedrag van ƒ318 c.g. te vorderen van Melchior Bilderbeecke dat 
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deze haar schuldig is met rente en daarbij alle formaliteiten te vervullen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
)  Licentmeester 

   

 

 

450 RAK  86 FOLIO:        225 DATUM:          10-02-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijchersz, Swaene Volmachtgeefster Zusters 
  Wijchersz, Trijne Volmachtgeefster  
  Besselsz, Evert  Momber  
  Wijchersz, Johan Volmachtgever Broer 
  Wijchersz, Heijle Gevolmachtigde Zuster 
     
 samenvatting Comparanten, kinderen van Derkgen Jansz en erfgenamen van hun tante  

Anna Jansz, verstrekken een volmacht aan hun zuster Heijle Wijchersz om 
namens hen te vorderen van Rombout Jacobs, koopman te Amstedam, de 
ƒ520 c.g. die hen toekomen van hun tante en daarbij alle formaliteiten te 
vervullen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

451 RAK  86 FOLIO:        225 DATUM:         19-04-1628 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Wijtschip 
   
 comparanten Hendricksz, Struck Schuldenaar En echtgenote 
  Hendricks, Arent Schuldeiser  
  Schelbom, Jan Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Arent Hendricks een bedrag van 

ƒ1830 c.g. wegens een gekocht wijtschip met toebehoren en belooft dit te 
betalen met een jaarlijks bedrag van ƒ300 c.g., te beginnen op 10-04-1629, 
waarvoor hij zijn wijtschip met toebehoren ten onderpand stelt evenals al 
zijn goederen. Jan Schelbom belooft schuldenaar in alle havens vrij te 
houden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

452 RAK  86 FOLIO:        226 DATUM:        26-04-1628 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bon, Servaes Volmachtgever Echtpaar 
  Lijdt, Susanna van der Volmachtgeefster  
  Sorion, Berbara Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan de moeder van comparante om 

namens haar de erfenis op te eisen van haar broer Frans van der Lijdt en 
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

453 RAK  86 FOLIO:        226 DATUM:         05-05-1628 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermensz, Swaentgen Comparante  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Wijchersz, Johan Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparante verklaart van Johan Wijchersz het legaat van haar tante 

Henrickgen Jansz ontvangen te hebben, waarvoor zij hem bedankt met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

454 RAK  86 FOLIO:         226v DATUM:         08-05-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, mr Simon Volmachtgever Vijlenmaker 
  Bartoldi, Bartoldus Gevolmachtigde Procureur Zwolle 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Bartoldus Bartoldi om, in der minne 

of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Zwolle, Hasselt, Zwartsluis of 
elders in Overijssel en het geld te innen dat hij van Gerhardo Simens tegoed 
heeft, waarvoor hij hem autoriseert als procurator ad lites en verwacht dat 
hij al het nodige zal doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

455 RAK  86 FOLIO:        227 DATUM:         24-06-1628 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentz, Sijbrant Volmachtgever  
  Arentz, Mechtelt Volmachtgeefster  
  Smit, mr Hans Momber  
  Henricksz, Derck Voogd Kinderen Marten Arentz 
  Jansz, Johan Voogd Idem 
  Groenewegen, NN Gevolmachtigde Procureur A’dam 
     
 samenvatting Comparanten, legatarissen van Mechtelt Jansz, verstrekken een volmacht 

aan de Hr. Groenewegen om, in der minne of gerechtelijk, hun zaken waar te 
nemen tegen Peter Jansz Blauwhaan, executeur van Mechtelt Jansz 
testament, waarvoor zij hem de macht van procurator ad lites geven om 
alles te doen wat nodig is, eventueel met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

456 RAK  86 FOLIO:        227v DATUM:         09-08-1628 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Arentsen, Sijbrant Comparant  
  Gijsen, Jan Jansen Voogd Kinderen Marten Arentsen 
  Hendricks, Dirrick Voogd Idem 
  Arentsen, Machtelt Comparante  
  Smit, mr Hans Momber  
     
 samenvatting Comparanten verklaren ontvangen te hebben van Peter Jansen 

Blauwenhaan, executeur van het testament van Mechtelt Jansz, het legaat 
dat hen was toebedeeld bij testament dd 04-01-1622; Sijbrant Arentsen ƒ500 
minus korting en rente, dus ƒ232-16-8, de voogden ƒ500 en Mechtelt 
Arentsen ƒ500 na vertoning van een uittreksel van condemnatie, zoals in het 
testament was bepaald. Zij bedanken de executeur met belofte van 
vrijwaring. 
NB. in de kantlijn: op 22-11-1631 meldt de zoon van Mechtelt Arentsen, 
Lubbert Hendricks, van zijn voogd mr Hans Smit ƒ200 te hebben ontvangen 
van bovengenoemd bedrag. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijde 228v is blanco. 

457 RAK  86 FOLIO:        229 DATUM:        25-01-1628  

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Besselsen, Peter Schuldenaar  
  Starcke, Hendrick Schuldeiser Collector 
  Prince, Lambert Hendricks Borg  
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  Jansen, Willem Borg Linnenwever 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hendrick Starcke ten behoeve van 

de Bovenkerk een bedrag van ƒ394 c.g. wegens landpacht, die hij zal 
betalen heden over twee maanden, waarvoor hij twee borgen aanstelt die 
met hun persoon en goederen garant staan.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

458 RAK  86 FOLIO:        229 DATUM:         30-01-1628 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evertsen, Peter Schuldenaar En echtgenote 
  Gerritsen, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Gerritsen een bedrag van ƒ21½  

en belooft met Pasen a.s. dit te betalen aan Anna Peters ten behoeve van 
haar zoon Jan Gerritsen in Harderwijk, waarvoor hij als onderpand stelt zijn 
persoon en goederen en de wekelijkse verdiensten die hij van de stadskas 
ontvangt. 
NB. in de kantlijn: op 12-04-1628 meldt Gerrigen Gerritsen, weduwe Cornelis 
Jacobsz, dat schuldenaar alles heeft betaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

459 RAK  86 FOLIO:       230 DATUM:         12-02-1628 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stein, Peter van Schuldenaar  
  Balthar, Lubbert Schuldeiser  
  Jansen, Drees Schuldeiser  
  Petersen, Pouwel Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Lubbert Balthar en Drees Jansen 

een bedrag van ƒ563 c.g. wegens ontvangen wol en belooft heden over 14 
dagen te betalen, waarvoor een borg aangesteld is en onder verband van 
zijn persoon en goederen.  
NB. in de kantlijn: op 28-02-1628 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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460 RAK  86 FOLIO:        230v DATUM:        15-03-1628 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Burgwal, naast de Brantsteeg 
   
 comparanten Louwsen, Peter Schuldenaar En echtgenote 
  Tonijs, Bette Schuldeiseres Wed. Frans Petersen 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Bette Tonijs een bedrag van ƒ150 

g.g. en belooft als betaling aan haar te cederen termijnen van zijn verkochte 
huis, ƒ29-30 volgens koopcedule uit te keren met Pasen 1628, totdat alles 
betaald is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

461 RAK  86 FOLIO:         231 DATUM:         17-06-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Merbach  
   
 comparanten Moree, Paulus Volmachtgever  
  Moree, Claes Gevolmachtigde Broer - Limburg 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn broer Claes om namens hem een 

huis te verkopen en daarbij alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

462 RAK  86 FOLIO:        231v DATUM:         02-07-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Louwsen, Peter Volmachtgever  
  Mostert, Willem Jansen Volmachtgever  
  Gerritsen, Egbert Volmachtgever Echtg. Elsken Louwe 
  Petersen, Henrick Gevolmachtigde Neef 
     
 samenvatting Comparanten, mede caverende voor Dirrick Jansen en Femme Jans, 

verstrekken een volmacht aan hun neef Henrick Petersen om namens hen te 
vorderen een bedrag van ƒ268 c.g. met rente, dat hen toekomt van hun tante 
Jacoba Jans, krachtens testamentaire dispositie dd 23-04-1619 te Roermond 
gepasseerd en daarbij alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn. 
Comparanten bekennen verder dat Maximiliaen van Beeckercke, namens de 
erven van Nicolaes van Westerbeecke, aan hen heeft betaald en afgelost een 
jaarlijkse rente van ƒ16-15 c.g. die zij geërfd hebben van hun tante, waarvoor 
zij hem bedanken, hoewel de rentebrief niet bij de hand is, wordt deze 
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gecasseerd.    
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

463 RAK  86 FOLIO:         232v DATUM:         24-06-1628 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
   
 comparanten Louwsen, Peter Schuldenaar  
  Berentz, Gerrit Schuldeiser De weduwe van … 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Gerrit Berentz een 

bedrag van ƒ159 c.g. en belooft, tegen een rente van 5 procent, te betalen 
met Pasen 1629, waarvoor hij zijn huis als onderpand stelt.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 233 t/m 233v zijn blanco. 

464 RAK  86 FOLIO:         234 DATUM:         11-05-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Trijne Wed. van Jan Glasemaecker Moeder 
  Thijsen, Jan Voogd  
  Jansen, Claes Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Harmen Jansen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ8 c.g. en belooft hem lezen,  
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

465 RAK  86 FOLIO:        234 DATUM:         18-05-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Teneke Wed. van Hermen Wesselsz Moeder 
  Jans, Henrick Voogd  
  Henricksz, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Willemtgen, Esgen 

en Weszel Hermansz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd voor iedere 
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dochter ƒ100 c.g. en een bed  met toebehoren en de zoon honderd daalders 
en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen 
wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft 
het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

466 RAK  86 FOLIO:        234v DATUM:        21-07-1626 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Toentken Wed. van Jan Lucassen Moeder 
  Kristiaensen, Jan Voogd  
  Hartman, Michgel Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Jennigen Jans als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g. en belooft haar lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik en 
stelt haar kleerkasten en overige goederen als onderpand. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

467 RAK  86 FOLIO:        235 DATUM:         25-08-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bonthe, Thomas de Volmachtgever  
  Sijmers, Gerhardus Gevolmachtigde Procureur Zwolle 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Gerhardus Sijmers om, in der minne 

of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Zwolle of elders en daarbij alles 
te doen zoals comparant zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

468 RAK  86 FOLIO:        235v DATUM:         20-10-1626 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
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 comparanten Pouwelsz, Thomas Schuldenaar  
  Jacobsz, Jacob Schuldenaar  
  Cuiper, Claes Otsen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Claes Otsen Cuiper een bedrag 

van ƒ300 g.g. vanwegen het huis dat zij gekocht hebben en heden aan hen is 
overgedragen; zij beloven te betalen in termijnen, nl met Pasen a.s. ƒ150 
g.g., met Pasen 1628 ƒ100 g.g. en met Pasen 1629 de rente van 6 procent ad 
ƒ30 g.g., waarvoor het huis onderpand is en hun overige goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

469 RAK  86 FOLIO:        235v DATUM:         25-11-1626 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Tonnis Schuldenaar  
  Aellartsz, Rotger Schuldeiser  
  Jansen, Egbert  Schuldeiser Op ‘t einde 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Rotger Aellartsz en Egbert Jansen 

een bedrag van ƒ20 c.g. waarvoor hij zijn traktement van de geestelijke 
kamer van deze stad over 1627 en 1628 aanbiedt, met dien verstande dat in 
het eerste jaar ƒ10 c.g. en de rest in het volgende jaar wordt ingehouden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

470 RAK 86 FOLIO:          236 DATUM:         09-03-1627 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Blocks, Tanneken Schuldenares  
  Keijlewer, Plechelmo Momber Secretaris 
  Olislager, Minicus Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Minicus Olislager een bedrag van 

ƒ91 c.g. wegens zaaizaad gekocht bij Hendrick Lubbertsz en belooft te 
betalen op a.s. Michaelis of uiterlijk op Martini daaropvolgend, onder 
verband van haar persoon en goederen. 
NB. in de kantlijn: op 02-01-1630 meldt Jan Minicus dat hij van 
bovenstaande is voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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471 RAK  86 FOLIO:        236 DATUM:         23-05-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf in Paaslo 
   
 comparanten Galema, jkr Tito van Volmachtgever  
  Ingen, jfr Bernerdina van Echtgenote  
  Wolphius, d. Rijckmannus Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Namens zijn echtgenote, verstrekt comparant een volmacht aan 

Rijckmannus Wolphius om namens haar gerechtelijk te ontvangen de 
kooppenningen volgens koopcedule van Dirrick van der Meenen, scholtes 
van Paaslo, van haar aandeel in een erf aldaar en daarbij alle formaliteiten te 
verrichten die nodig zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

472 RAK  86 FOLIO:        236v DATUM:         25-06-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoeck, Thamis Jansen Volmachtgever Koopman Edam 
  Sael, mr Jan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Jan Sael om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Kampen met clausule van 
indemniteit. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

473 RAK  86 FOLIO:        237 DATUM:         13-09-1627 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Blox, Tanneke Schuldenares Wed. Jacob Jorisz 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Goeszensz, Herman  Schuldeiser  
  Hermensz, Gisbert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Herman Goeszensz en Gisbert 

Hermensz een bedrag van ƒ1000 c.g. ten behoeve van de bruidschat van 
haar dochter Magdaleentgen Jacobsz en zij belooft hen terug te betalen, 
waarvan de eerste rentebetaling van 6 procent vervalt op 14-09-1628 en  
waarvoor zij als onderpand stelt al haar roerende / onroerende goederen. Zij 
mag na de eerste vijf jaar aflossen. 
NB. in de kantlijn: op 30-04-1634 meldt Gerrijt Jansen Steenberch namens 
zijn schoonmoeder, Aeltien Dubbolts weduwe van Ghijsebert Berents, dat 
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hij aan Thomas de Bonte al haar rechten en gerechtigheden heeft 
overgedragen om zowel de helft van de hoofdsom als de rente te ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

474 RAK  86 FOLIO:        237v DATUM:         15-09-1627 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roloffsz, Toentgen Wed. van Henrick Coepsz Moeder 
  Roloffsz, Heijmen Voogd  
  Goertz, Francke Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Trijntgen Henricks als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ2000 c.g., een bed 
met toebehoren, de helft van de opbrengst van vaders kleren, de andere 
helft is voor het bed en belooft haar lezen, schrijven en een handwerk te 
laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

475 RAK  86 FOLIO:         237v DATUM:         03-12-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Balve, Thonis van Volmachtgever  
  Ricx, Herman Gevolmachtigde Keulen 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Herman Ricx om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Keulen en elders en daarbij te 
handelen zoals comparant gedaan zou hebben, indien aanwezig.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

476 RAK  86 FOLIO:        238 DATUM:         18-12-1627 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubberz, Trijne Comparante  
  Egberz, Johan Echtgenoot  
  Goertz, Franck Voogd  
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  Geertz, Thijs Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

477 RAK  86 FOLIO:         238 DATUM:         04-03-1628 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Trine Wed. van Frerick Hendricks Moeder 
  Backer, Louwe Reijner Voogd  
  Luijter, Jan Arentsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Albertien, Jennegen, 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

478 RAK  86 FOLIO:         239 DATUM:        06-03-1628 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat, achter het H. Geest Gasthuis 
   
 comparanten Hendricks, Tijmen Comparant Kerkmeester van 

1
) 

  Albertsen, Marten Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Marten Albertsen de jaarlijkse rente van ƒ3-21 g.g. 

ontvangen te hebben gevestigd op een huis, eertijds bewoond door mr Jan 
Cock, waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring, hoewel de 
rentebrief niet gevonden kan worden. 

   
 bijzonderheden 

1
) het St. Geertruiden Gasthuis (tijdelijk) 

   

 

 

479 RAK  86 FOLIO:        239v DATUM:         30-03-1628 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
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 comparanten Hendricks, Talleke Comparant  
  Jans, Barbara Echtgenote  
  Hendricks, Augustinus Comparant  
  Jans, Egelken Echtgenote  
  Jans, Barbara  -  jr Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Petersen, Michel Comparant De kinderen van … 
  Jans, Trijne Comparante Via volmacht - Delft 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Fransch Jansen, verklaren allen de goederen 

en erfenis ontvangen te hebben van hun overleden neef, waarvoor zij elkaar 
bedanken met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

480 RAK  86 FOLIO:         240 DATUM:        16-04-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Galma, jkr Tito van Volmachtgever  
  Popma, Asege van Gevolmachtigde Oom - Leeuwarden 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn oom Asege van Popma om, in 

der minne of gerechtelijk, zijn zaken in Leeuwarden waar te nemen, alle 
formaliteiten te verrichten en de afrekening te doen met zijn zwager Reinolt 
van Intima heeft voor het hof van Friesland en verder te handelen zoals 
comparant gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

481 RAK  86 FOLIO:        241 DATUM:        05-05-1628 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Denthon, Thomas Comparant  
  Hermans, Hanneken Echtgenote  
  Jansz, Nijse Moeder  
  Thonisz, Berent Voogd  
  Nuttelen, Berent van  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat zijn vrouw van haar moeder de goederen en erfenis 

ontvangen heeft van haar vader Hermen Henricksz, waarvoor hij haar 
bedankt met belofte van vrijwaring. De voogden worden van hun taak 
ontheven. 

   
 bijzonderheden Geen 
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482 RAK  86 FOLIO:         241 DATUM:         17-05-1628 
 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Schuit 
   
 comparanten Bouws, Tzoert Schuldenaar Zwartsluis 
  Arentz, Anna Schuldeiseres Wed. Albart Tijmensz 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Anna Arentz een bedrag van ƒ73 

c.g. wegens een gekochte schuit en belooft te betalen in termijnen: nu ƒ25 
c.g., met Michael weer ƒ25 c.g. en de rest in mei 1629, waarvoor hij als 
onderpand stelt de schuit met gereedschap, zijn huis en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

483 RAK  86 FOLIO:        241v DATUM:         04-06-1628 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen 
   
 comparanten Rijnvisch, Thonis Schuldenaar  
  Otten, Gretgen Schuldenares  
  Maler, Geertruit Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Geertruit Maler een bedrag van 

ƒ200 g.g., resterend van de koopsom van haar huis, vandaag aan haar 
overgedragen en belooft te betalen in twee termijnen, met Pasen 1629 tegen 
5 procent rente en de rest met Pasen 1630, eveneens met rente, waarvoor zij 
als onderpand stelt haar huis, persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

484 RAK  86 FOLIO:        242 DATUM:         01-05-1626 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsen, Willem Comparant  
  Wichgersen, Fransch Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart over te dragen aan Fransch Wichgersen het bedrag van 

ƒ100 c.g. met 5 procent rente, te ontvangen met Pasen van Henrick Claesen, 
vanwege de verkochte eekmolen, ten behoeve van Reijner en Louwe 
Jansen. 
NB. in de kantlijn: op 04-05-1627 meldt de vrouw van schuldeiser alles te 
hebben ontvangen.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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485 RAK  86 FOLIO:        242 DATUM:         10-05-1626 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dercksz, Wessel Volmachtgever  
  Roloffsz, Johan Volmachtgever  
  Jansz, Fox Gevolmachtigde Oom  -  Kuinre 
  Foxen, Jelis Gevolmachtigde Neef  -  Kuinre 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun oom en neef om, in der 

minne of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen in Kuinre en te handelen 
zoals comparanten zelf gedaan zouden hebben, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

486 RAK  86 FOLIO:         242v  DATUM:         16-05-1626 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lose, jkr Winolt Comparant Kornet 
  Hoff, Albert Dijkgraaf Burgemeester 
  Louszen, Jan Heemraad Idem 
     
 samenvatting Comparant verklaart via Peter Wolters ontvangen te hebben van de 

voormalige dijkgraaf en heemraad van Mastenbroek een bedrag van ƒ100 
g.g. dat comparants broer, wijlen Maurits Lose, bij leven aan hen verstrekt 
had, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

487 RAK  86 FOLIO:         242v DATUM:         09-05-1626 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vriese, Willem de Volmachtgever Koopman Amsterdam 
  Horst, Gerhart vd Gevolmachtigde Neef 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn neef om zijn zaken waar te 

nemen in Kampen of een andere plaats in Overijssel, zijn uitstaande 
schulden en renten te innen en daarbij alle formaliteiten te verrichten, zoals 
hij zelf gedaan zou hebben, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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488 RAK  86 FOLIO:         243 DATUM:         27-06-1626 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Willemken Comparante  
  Jansen, Arent Echtgenoot  
  Sarissen, Johan Voogd  
  Olthuis, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

489 RAK  86 FOLIO:        243 DATUM:         23-08-1626 

 onderwerp Betalingsafspraak 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Lamberts, Willem Schuldenaar Echtpaar 
  Peters, Aeltken Schuldenares  
  Hartsuicker, Lijsbet Schuldeiseres Wed. Henrick v Holten 
     
 samenvatting Comparanten hebben een jaarlijkse rente van ƒ7½ g.g. gevestigd op hun 

huis, verschijnend in mei en spreken af, indien dit een half jaar van te voren 
wordt aangekondigd, de hoofdsom af te lossen in drie termijnen van elk ƒ50 
g.g. met de verschuldigde rente. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

490 RAK  86 FOLIO:        243v DATUM:         15-09-1626 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Ulryck Comparant  
  Ulrycks, Janneke Moeder  
  Stockman, Hubert  Voogd  
  Rolofsz, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn moeder en zijn gewezen voogden de goederen 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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491 RAK  86 FOLIO:        244 DATUM:         25-01-1627 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schaffbanck, Wolter Wdn. van Sara Jacobs Vader 
  Schaffbanck, Andrijs Voogd  
  Twichien, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Peter Woltersen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ400 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 
   

 

 

492 RAK  86 FOLIO:        244 DATUM:         00-02-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sturck, Wolter Volmachtgever  
  Rissen, Albert van Gevolmachtigde Zwolle 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Albert van Rissen om, in der minne 

of gerechtelijk, zijn zaken voor het gerecht van Zwolle waar te nemen, alle 
formaliteiten te verrichten en te handelen zoals comparant zelf gedaan zou 
hebben, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

493 RAK  86 FOLIO:        244v DATUM:         14-04-1627 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Veesman, Willem Dercksen Borg  
  Woltersz, Claes Begunstigde Zutphen 
     
 samenvatting Ten behoeve van de pachters van de wijnaccijns, stelt comparant zich borg 

voor Claes Woltersz voor het geval hij fraudeert, om de schade te kunnen 
verhalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 



178 

 

494 RAK  86 FOLIO:        244v DATUM:         23-04-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sturck, Wolter Reinertz Volmachtgever  
  Leuwen, Derck van Gevolmachtigde Procureur Zwolle 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Derck van Leuwen om, in der minne 

of gerechtelijk, van Derck Bonne uit Zwolle, of zijn vader Dirrick, ƒ56 c.g. te 
vorderen  die hem nog toekomen van zijn zoon Bonne Dercks en daarbij het 
nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

495 RAK  86 FOLIO:        245 DATUM:         25-04-1627 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reinersz, Willem Comparant  
  Willemsz, Rutger Vader  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn vader de goederen en erfenis van zijn moeder 

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

 

 

496 RAK  86 FOLIO:          245 DATUM:         27-04-1627  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evertsen, Willem Volmachtgever  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om zijn zaken in Kampen 

of elders waar te nemen en daarbij te handelen zoals comparant gedaan zou 
hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

497 RAK  86 FOLIO:        245v DATUM:         19-04-1627 

 onderwerp Afstand van onroerend goed 
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 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Geerstraat, tussen Roelof Timmerman en Aeltken Assen 
   
 comparanten Gerrijts, Wijchmoet Comparante Wed. Derck Jansen 
  Hoff, Johan Momber  
     
 samenvatting Comparante verklaart uit vrije wil afstand te doen van haar huis dat door 

wijlen haar man drie jaar geleden gekocht is van burgemeester Vene, 
indertijd cameraar van de ecclesiastische goederen en dit te schenken aan 
de kamer van de ecclesiastische goederen van de stad Kampen, die daaruit 
jaarlijks een rente van ƒ7-14 g.g. ontvangt; zij is drie jaar rentebetaling  
achter en schenkt daarom het huis als onderpand. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

498 RAK  86 FOLIO:        245v DATUM:        29-05-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed 1. Huis en schuur in Kuinre 
  2. Plaatsje, aan de dijk in Kuinre   
   
 comparanten Jansen, Willem Volmachtgever Wachtmeester 
  Alberts, Greetken Echtgenote  
  Albertsen , Cornelis Volmachtgever Mede namens zusters 

1
) 

  Wijnen, Gerrit Jansen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Gerrit Jansen Wijnen om voor 

het gerecht van Kuinre, na ontvangst van de koopsom, te transporteren aan 
NN. Gasse een huis en schuur en aan Jan Evertsen een plaatsje aan de dijk 
gelegen en daarbij de formaliteiten te vervullen.  

   
 bijzonderheden 

1
) Jennigen en Merrigen Alberts 

   

 

 

499 RAK  86 FOLIO:        246v DATUM:         14-06-1627 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
   
 comparanten Gerritsen, Willem  Schuldenaar  
  Dorre, Jan Henricks Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart alsnog schuldig te zijn vanwege het huis gekocht van 

wijlen Reijner Jansen een bedrag van ƒ250 g.g. waarvoor hij met Pasen a.s. 
een rentebrief zal geven aan Jan Henricks Dorre van ƒ12½ g.g. per jaar voor  
de hoofdsom van ƒ200 g.g. en de rest zal hij tegen 6 procent betalen aan 
Aeltken Henricks met Pasen 1628.  
NB. in de kantlijn:  op 08-08-1627 meldt Aeltken Hendricks het deel van 
Henrick Henricks ontvangen te hebben; op 04-12-1628 zijn er bemiddelaars 
Goert Peters, Thonis Roelofs en Jan Jacob Vene om deze kwestie op te 
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lossen. 
   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

500 RAK  86 FOLIO:        246v DATUM:         21-06-1627 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stephani, dr Wilhelmus Volmachtgever Predikant Kampen 
  Redinckhoven, Johannes Gevolmachtigde IUDr 
  Poortman, Johannes Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft kwestie met zijn stiefmoeder Elisabeth van Pollum over de 

nalatenschap van zijn ouders en met Daniel Moren in Keulen, waarvoor hij 
een gevolmachtigde heeft aangesteld om de zaken te behartigen. Deze is 
door drukke werkzaamheden niet altijd in staat de volmacht uit te voeren, 
zodat comparant een tweede volmacht geeft aan Johannes Poortman om 
samen de opdracht uit te voeren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

501 RAK  86 FOLIO:        247v DATUM:        03-09-1627 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed 1. Huis en erf 
      Amsterdam,  hoek Lijnbaanssteeg 
  2. Huis en erf 
      Kampen, Groenestraat 
   
 comparanten Wijchersz, Willem Comparant Echtpaar 
  Petersz, Lubbe Comparante  
  Martens, Johan Borg  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat hun dochter Lijntgen Willems, weduwe van 

Jacob Jacobs, schoenmaker te Amsterdam, een huis in Amsterdam 
verkocht heeft aan Johan Sieuwertz, voor wie Johan Martens zich borg 
gesteld heeft. Zij beloven de borg in alle gevallen te zullen indemniseren, 
waarvoor zij hun huis als onderpand stellen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

502 RAK  86 FOLIO:        247v DATUM:        23-10-1627 

 onderwerp Borgstelling 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Veesman, Willem Dercksz Borg  
  Twent, Bartholt Idem  
  Reijnersz, Willem Idem  
  Jansz, Jan  Begunstigde  
  Peters, Marrigen Echtgenote  
     
 samenvatting Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld voor Jan Jansz en zijn 

echtgenote, ten behoeve van de erven van Jacob Jacobs Henloepen, 
vanwege de jaarlijkse pachtbetalingen van zekere landerijen op het Haatland 
en enige huurschuld; begunstigde heeft beloofd de borgen schadeloos te 
zullen stellen. 

   
 bijzonderheden Akte is niet helemaal af. 
   

 

 

503 RAK 86 FOLIO:        248 DATUM:         02-11-1627 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Huis en erf 
   
 comparanten Harmsen, Willem Comparant Echtpaar 
  Lucas, Willemtgen Comparante  
  Ingen, Roloff van Begunstigde Echtpaar 
  Voorne, jfr Joanna Echtgenote  
     
 samenvatting Comparanten verklaren te hebben gecedeerd aan Roloff van Ingen en zijn 

echtgenote hun rechten behorend bij een huis verkocht aan Harmen Jans, 
waarvan de koopcedule reeds aan begunstigde is overhandigd, zodat deze 
de nog niet betaalde kooppenningen kan ontvangen, ƒ384 g.g.  
NB. in de kantlijn: op 26-04-1631 meldt Roloff van Ingen van bovenstaande 
te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

504 RAK  86 FOLIO:        248v DATUM:         25-02-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stephani, Wilhelmus Volmachtgever Predikant alhier 
  Redinckhoven, Joannes Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant, als voogd over de kinderen van wijlen Peter van Meeren en 

Anna Backhoven, verstrekt een volmacht aan Joannes Redinckhoven om, in 
der minne of gerechtelijk, de zaken voor zijn pleegkinderen waar te nemen 
in Dusseldorf en daarbij te handelen zoals comparant gedaan zou hebben, 
indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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505 RAK  86 FOLIO:        249 DATUM:        06-03-1628 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, achter het H. Geest Gasthuis, bewoond gew. door mr Jan Cocker 
   
 comparanten Wessinck, mr Wolter Comparant Gewezen kerkmeester 

1
) 

  Alberts, Marten Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Marten Alberts de jaarlijkse rente van ƒ3-3½ g.g. 

ontvangen te hebben ten behoeve van het Gasthuis, gevestigd op zijn huis, 
waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring, hoewel de rentebrief 
niet gevonden kan worden. 

   
 bijzonderheden 

1
) van het Geertruiden Gasthuis 

   

 

 

506 RAK  86 FOLIO:        250 DATUM:         13-03-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aelts, Mettken Volmachtgeefster Weduwe van  

1
) 

  Hoff, J. Momber  
  Booth, Albertus de Gevolmachtigde Alias Greve  -  IUDr 
  Ittersum, Georgius ab Gevolmachtigde IUDr 
  Sinners, Gerhardus Gevolmachtigde Procureur Zwolle 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Albertus de Booth, Georgius ab 

Ittersum en Gerhardus Sinners om, in der minne of gerechtelijk, haar zaken 
voor het gerecht van Zwolle en elders waar te nemen, alle formaliteiten te 
vervullen en te doen wat nodig is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) dr Plechelmus Keijlewer 

   

 

 

507 RAK  86 FOLIO:        250v DATUM:         13-03-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aelts, Mettken Volmachtgeefster Wed. Keijlewer 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
  Hermsen, Roeloff Gevolmachtigde Procureur Hasselt 
  Harms, Seino Gevolmachtigde Procureur Hattem 
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 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Peter Vette om haar zaken in 
Kampen en Vollenhove waar te nemen, aan Roeloff Hermsen in Hasselt en 
aan Seino Harms in Hattem om haar uistaande schulden te innen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

508 RAK  86 FOLIO:         250v DATUM:         29-04-1628 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Ulrijck Comparant  
  Lubbertz, Geertruit Echtgenote  
  Henricks, Egbert Voogd  
  Geertz, Johan  Voogd Zadelmaker  
  Jansz, Jan Comparant Kleermaker 
     
 samenvatting Comparant verklaart van de gewezen voogden van zijn echtgenote de 

goederen en erfenis van haar ouders ontvangen te hebben, waarvoor hij hen 
bedankt met belofte van vrijwaring. Verder meldt Jan Jansz, kleermaker, van 
de voogden ƒ125 c.g. te hebben ontvangen, door zijn oom Clas Lubbertz 
voor hem, als zijn pleegkind gereserveerd van zijn ouders, waarvoor hij hem 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

509 RAK  86 FOLIO:        251 DATUM:         14-02-1628 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Snitters, Magdalena Wed. van Anthonis Belger Moeder 
  Tonisz, Berent Voogd  
  Woltersen, Stoffel Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Esken, Lijsbet en 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

510 RAK  86 FOLIO:        251v DATUM:        13-03-1628 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mortaingne, jfr Maria v.  Volmachtgeefster Wed. Johan Hautepenne 

1
) 

  Hoff, J. Momber  
  Nauis, Francoijs Gevolmachtigde Schrijver 

2
) 

     
 samenvatting Comparante, gevolmachtigd door haar zusters Levine, Cathelijne en 

Johanna van Mortaingne, dd 21-02-1628 in Gent, verstrekt op haar beurt een 
volmacht aan Francoijs Nauis om, in der minne of gerechtelijk, de goederen 
en erfenis te ontvangen die zij en haar zusters door overlijden van Reijnier 
de Pestere in Amsterdam, hebben geërfd, daarbij de formaliteiten te 
vervullen en al het nodige te doen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden 

1
) Ritmeester   

2
) in de compagnie van haar man 

   

 

 

511 RAK  86 FOLIO:        252 DATUM:         30-03-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Michgel Gevolmachtigde  
  Petersen, Lijsbeth Idem  
  Petersen, Trijntje Volmachtgeefster  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, kinderen van Trijntje Petersen, door haar gevolmachtigd dd 

19-03-1628 in Delft, verstrekken op hun beurt een volmacht aan Peter Vette 
om hun zaken waar te nemen in deze stad en daarbij al het nodige te doen, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

512 RAK  86 FOLIO:         252v DATUM:         09-04-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Weszels, Marrigen Volmachtgeefster Wed. Wessel Coertsz 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Harn, Wilhelmus van Gevolmachtigde Secretaris Arnhem 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Wilhelmus van Harn om, in der 

minne of gerechtelijk, van Evert Wyntges te vorderen de ƒ94 c.g. die hij nog 
moet betalen en verder de nalatenschap te ontvangen die hij geërfd heeft 
van Joost van Reijdt en daarbij alle formaliteiten te vervullen, met macht van 
substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
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513 RAK  86 FOLIO:        253 DATUM:         29-04-1628 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Schip 
   
 comparanten Goijkens, Willem Schuldenaar Schipper - echtpaar 
  Gerritz, Swaentgen Schuldenares  
  Voorne, jfr Gesina Schuldeiseres Wed. Donckels  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan jfr Gesina Voorne een bedrag 

van ƒ300 c.g., waarvan obligatie en beloven dit te betalen; zij stellen als 
onderpand hun schip met toebehoren, waarvan zij haar de bijlbrief in 
handen geven en hun verdere goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

514 RAK  86 FOLIO:        253 DATUM:        01-05-1628 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Marrigen Wed. van Henrick Mool Moeder 
  Smitt, mr Hans Voogd  
  Lucassen, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Janneken, 

Willemken, Meneken, Davidt, Jan en Anneken Hendricks als vaders erfdeel 
te hebben gereserveerd ieder kind ƒ400 c.g. en iedere dochter een bed met 
toebehoren en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren 
en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden 
zijn. Zij heeft het vruchtgebruik.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

515 RAK  86 FOLIO:        253v  DATUM:         01-05-1628 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Merrigen Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Jansz, mr Jan Vader  
  Henricks, Dirrick Voogd  
  Andriesen, Rijck Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar vader de goederen en erfenis van haar 

moeder ontvangen te hebben, waarvoor zij hem bedankt met belofte van 
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vrijwaring. De voogden worden van hun taak ontheven. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

516 RAK  86 FOLIO:        254 DATUM:         07-05-1628 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sasse, Mettken Volmachtgeefster Wed. mr Thomas Berentsen 
  Hoff, J. Momber  
  Rentinck, Nicolaus Gevolmachtigde Procureur Vollenhove 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Nicolaus Rentinck om, in der minne 

of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen tegen Goosen Jansen uit Leeuwte 
en autoriseert hem als procurator ad lites om al het nodige te doen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

517 RAK  86 FOLIO:        254v DATUM:         14-07-1628 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wolfs, Melchior Comparant  
  Rixen, Johan Erflater De erven van … 
  Bartholomeus, Peter Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de erfgenamen van Johan Rixen drie zilveren 

lepels ontvangen te hebben, die Henrickgen Melchiors bij testament als 
legaat had ontvangen van Derck Wolfs en op comparant zijn overgegaan 
omdat de lepels door haar niet gevorderd zijn; daarom heeft comparant 
beloofd ze zo nodig weer aan legataris te zullen teruggeven, of de waarde 
ervan, ƒ3-12 g.g., waarvoor Peter Bartholomeus garant staat. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

518 RAK  86 FOLIO:        255 DATUM:         10-08-1628 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Webbe Comparante Zusters 
  Jansz, Mechtelt Comparante  
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  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Jansz, Johan Vader  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun vader de goederen en erfenis van hun 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

519 RAK  86 FOLIO:        255 DATUM:         16-08-1628 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsen, Marten Comparant  
  Willems, Geertien Comparante  
  Ottsen, Jurrien Echtgenoot  
  Petersen, Geert Voogd  
  Gijsbertsen, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogden de goederen en erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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