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1 RAK  89 FOLIO:       1 DATUM:       28-03-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erve genaamd Brinckhuis   
   
 comparanten Harsolte, Arent van Volmachtgever Broers 
  Harsolte, Pelgrom van Volmachtgever  
  Soensbeeck, Peter   Gevolmachtigde Scholtes te Wijhe 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Peter Soensbeeck om voor het 

gerecht van Raalte  te verschijnen en namens Arent van Harsolte te 
transporteren aan Thonis de Bonth en Lisbet Egberts uit Kampen een 
jaarlijkse rente van ƒ46-16 c.g. uit te keren met Martini afkomstig van een erf 
en namens Pelgrom van Harsolte een jaarlijkse rente van ƒ18-18 c.g. ook 
met Martini uit te keren, naast de reeds gevestigde rente van ƒ49-10 c.g.,  
van een hoofdsom van ƒ780 c.g. en een van een hoofdsom van ƒ350 c.g. 

   
 bijzonderheden Geen 
                                                           

 

 

2 RAK  89 FOLIO:        1v DATUM:       27-03-1634 

 onderwerp Afstand van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Boeke, mr Andries   Comparant  
  Andriesens, Johan  Begunstigde Zoon 
     
 samenvatting Comparant verklaart afstand te doen ten behoeve van zijn zoon Johan 

Andriesens en zijn crediteuren in Leeuwarden van alle aanspraken en 
rechten op een obligatie ad ƒ350 c.g. aan zijn zuster Janneke Boeke, wed. 
van mr Jelle van Collum, betaald maar hem toekomende, om zodoende de 
crediteuren te betalen en dit voor zijn zoon te verrekenen met de 
nalatenschap 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

3 RAK  89 FOLIO:       1v DATUM:      11-04-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Everts, Arent Volmachtgever Wdn. Aeltgen Claes 
  Helmichs, Arent Gevolmachtigde Capelle 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Arent Helmichs uit Capelle om, in der 

minne of gerechtelijk, de erfenis en goederen te vorderen die zijn overleden 
vrouw van haar broer Jan Claesen toekomen en daarbij te handelen zoals 
comparant zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
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4 RAK   89 FOLIO:       2 DATUM:       19-05-1634 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aeltzen, Aelt Volmachtgever  
  Wijne, Henrick Gevolmachtigde Elburg 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Wijne om, in der minne of 

gerechtelijk, het geld te vorderen dat hij in Elburg heeft uitstaan en daar zijn 
zaken waar te nemen en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

5 RAK  89 FOLIO:       2v DATUM:        21-04-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rutgers, Alart Volmachtgever  
  Goltbeeck, Jacobus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan dr Jacobus Goltbeeck om, in der 

minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Vollenhove en daarbuiten 
en speciaal om een bedrag van ƒ38-13 c.g. te ontvangen van geleverde weit 
aan Ariaen Simonssen en verder daarbij te handelen zoals hij zelf zou 
hebben gedaan, indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

6 RAK  89 FOLIO:       3 DATUM:        01-05-1634 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aeltzen, Aelt Comparant  
  Petersz, Cornelis Comparant  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van Janneke Petersz, verklaren met 

toestemming van de Raad openbaar verkocht te hebben enige percelen van 
huisraad en roerende goederen van Janneke Petersz, die een bedrag van ƒ275 
c.g. hebben opgebracht ten behoeve van haar kinderen, een bedrag dat bij 
hen berust. 

   
 bijzonderheden Geen 
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7 RAK  89 FOLIO:      3 DATUM:        12-05-1634 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf de Rozennobel 
   
 comparanten Helle, Albert ter Schuldenaar Burgemeester   
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
  Sturck, Rouwert Volmachtgever De weduwe van … 
  Cruner, Andries Schuldenaar Echtpaar - Scholtes Zalk 
  Reuwers, Elsken Schuldenares  
  Olicamp, Piter Jacobs Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren na de finale afrekening voor Schepenen alsnog 

schuldig te zijn aan Piter Jacobs Olicamp een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 
procent, waarvoor zij aan hem zullen overdragen de termijn die zij met Pasen 
1635 van Adam van der Velde ontvangen wegens hun verkochte huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

8 RAK  89 FOLIO:        3v DATUM:        09-06-1634 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cuertsz, Albert Comparant Broers 
  Cuertsz, Wessel Comparant  
  Pott, Dirrick Neef Groningen 
     
 samenvatting Comparanten, mede-erfgenamen van Johan Pott uit Borck Steinforden, 

verklaren, ook namens hun echtgenotes, dat hun neef Dirrick Pott een goede 
afrekening heeft gemaakt, zodat zij geen aanspraak of pretenties meer 
hebben; zij bedanken hem met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

9 RAK  89 FOLIO:        4 DATUM:        11-06-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Witte, jkr Arent Volmachtgever Raadslid 
  Keppel, d. Bartholdus Bartoldi Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Bartholdus Bartoldi Keppel om, in der 

minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor het gerecht van Zwolle 
tegen de weduwe van de pander Johan van Ittersum, hij geeft hem het recht 
van procurator ad lites om verder te handelen zoals comparant zelf gedaan 
zou hebben, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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10 RAK  89 FOLIO:        4v DATUM:         11-06-1634 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Werkhuis 
   
 comparanten Lodewijcks, Antonij Volmachtgever  
  Wegewaert, Kijliaen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Kijliaen Wegewaert om, in der minne 

of gerechtelijk, het geld te innen waarvan de obligaties hem ter hand gesteld 
zijn, te weten een obligatie op Geert Claesen Veene, dd 01-05-1630 ad ƒ93 met 
de rente, nog een obligatie ad ƒ100 g.g. dd 26-03-1628 met twee jaar verlopen 
rente en tenslotte een obligatie op Gerrit Baecker dd 01-06-1630 ad ƒ160 met 
twee jaar achterstallige rente; dit geld schenkt comparant aan het werkhuis 
van gevolmachtigde als belegging, tevens nog een bedrag van ƒ25-12 dat hij 
van Jelis Leuse ontvangen heeft en nog bij hem berust. Mocht het werkhuis 
ophouden te bestaan, dan is het geld bestemd voor de armen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

11 RAK  89 FOLIO:       5v DATUM:        29-06-1634 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arents, Albert Comparant Wdn. Eeffie Dirx 
  Dirrix, Jannigien Erfgename  
  Dirrix, Femmegien Erfgename  
     
 samenvatting Comparant, mede namens de erven van Dirck Leenaerts volgens procuratie 

dd 25-10-1631, verklaart van Jannigien en Femmegien Dirrix de erfenis van 
hun oom Goevert Lenaerts ontvangen te hebben, waarvoor zij hen bedanken 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

12 RAK  89 FOLIO:        5v DATUM:        30-06-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Heuckelum, Arent van Volmachtgever Scholtes Doornspijk 
  Arents, Otto Volmachtgever Beheerder der Armen 

1
) 

  Arents, Lambert Volmachtgever Idem 
  Bolt, Albert Gevolmachtigde Gerechtsman Kampen 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Albert Bolt om, in der minne of 

gerechtelijk, van Aelt Berents, slachter, te vorderen een bedrag van ƒ300 c.g. 
met ƒ58 c.g. verlopen rente namens scholtes van Heuckelum en ƒ250 c.g. met 
een jaar rente tegen 5 procent namens de beheerders van de Armen en 
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 
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 bijzonderheden 
1
) Oosterwolde 

   
 

 

13 RAK  89 FOLIO:        6 DATUM:        03-07-1634 

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

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor het gerecht van Kampen, met 
name die tegen Johan van Utrecht, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

14 RAK  89 FOLIO:       6v DATUM:       07-07-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bolt, Albert Gevolmachtigde  
  Heuckelum, Arent van Volmachtgever  
  Arents, Otto Volmachtgever Beheerder der Armen 

1
) 

  Arents, Lambert Volmachtgever Idem 
  Sael, mr Johan Jansen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Ingevolge volmacht dd 30-06-1634, verstrekt comparant  op zijn beurt een 

volmacht aan mr Johan Jansen Sael om het geld te vorderen dat Alt Berentz 
achter is en daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden 

1
) te Oosterwolde 

   

 

 

15 RAK  89 FOLIO:        6v DATUM:        07-07-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerberts, Aelt Volmachtgever  
  Langenburch, G. van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan G. van Langenburch om zijn zaken 

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

 



6 
 

16 RAK  89 FOLIO:      6v DATUM:       09-07-1634 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sanders, Annegen Wed. van Berent Gerrits Moeder 
  Sanders, Jan Voogd  
  Jans, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Demoet, Henrickien, 

Annegien en Berentgen Berents als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 
samen ƒ10 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 
   

 

 

17 RAK  89 FOLIO:      7 DATUM:       11-07-1634 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Berentz, Alt Comparant Echtpaar 
  Henricks, Trijntgen Comparante  
  Bouwens, Metgen Begunstigde Wed. Arent Stevensz 
     
 samenvatting Comparanten verklaren gerechtelijk te hebben betaald aan de weduwe van 

Arent Stevensz de jaarlijkse rente van ƒ42 c.g. met Michael te vervallen, 
gevestigd op een huis in Kampen en beloven de hoofdsom af te lossen 
wanneer dit een half jaar van tevoren wordt aangekondigd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

18 RAK  89 FOLIO:       7v DATUM:       09-08-1634 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Warners, Aeltgen Comparante  
  Joosten, Steven Echtgenoot  
  Petersz, Greetgen Moeder  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar moeder de goederen en erfenis van haar 

vader, Warner Claszen, ontvangen te hebben, waarvoor zij haar bedankt met 
belofte van vrijwaring. De (niet genoemde) voogden worden van hun taak 
ontheven. 

   
 bijzonderheden Geen 
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19 RAK  89 FOLIO:        7v DATUM:        30-08-1634 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Michelis, Andries Comparant  
  Gerrits, Femme Schuldenares  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Femme Gerrits zijn achterstallig loon ontvangen te 

hebben en af te zien van verdere aanspraken. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

20 RAK  89 FOLIO:       8 DATUM:       09-09-1634  

 onderwerp Boedelscheiding 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Hensbergen, Annegien van Erfgename  
  Hoff, J. Momber  
  Christiaensen, Gerrit Erfgenaam Echtg. B.v.Hensbergen 
  Hensbergen, Jan van Erfgenaam  
  Hensbergen, Rooloff van Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparanten verklaren met elkaar een verdeling te hebben gemaakt van de 

boedel van hun vader, zodat iedereen zijn gerechte deel krijgt en niemand een 
ander iets kan verwijten of zich beroepen op het testament van 25-06-1634 
door hun vader gemaakt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

21 RAK  89 FOLIO:      8v DATUM:       10-09-1634 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Henricks, mr Andries Schuldenaar Echtpaar 
  Claes, Lubbegen Schuldenares  
  Ingen, jkr Roloff van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan jkr Roloff van Ingen een bedrag 

van ƒ42 c.g., waarvoor reeds beslag is gelegd en dat zij beloven te betalen 
met a.s. Pasen 1635, waarvoor zij hun woonhuis als onderpand stellen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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22 RAK  89 FOLIO:        9 DATUM:        07-10-1634 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Beecke, Abram van der Schuldenaar Muntgezel 
  Hoff, Johan Schuldeiser Secretaris 
     
 samenvatting Comparant, mede caverende voor zijn echtgenote, verklaart schuldig te zijn 

aan Johan Hoff een bedrag van ƒ25 c.g. dat hij belooft te betalen met Kerstmis 
a.s., waarvoor hij verschillende goederen in onderpand stelt, te weten: drie 
zilveren banden met een zilveren kettinkje, een zilveren kroesje van acht loot, 
tien zilveren brandewijn glaasjes, een zilveren ketting van een 
kussenovertrek, een zilveren klater met zilveren ketting, twee zilveren haken, 
een dubbele zilveren stuiver met een zilveren schelling, een zilveren 
vingerhoed en twee zilveren lepels, een kleerhaak, twee zilveren heften  en ten 
slotte een gouden ring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

23 RAK  89 FOLIO:       9v DATUM:        20-11-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Keppel Fox, Albert van  Volmachtgever Cornet in de Cie. van 

1
) 

  Rooloffs, Arent Gevolmachtigde Bode der stad 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Arent Rooloffs om voor het gerecht 

van Zwolle en andere plaatsen waar zijn bezittingen liggen, te verschijnen en 
daar comparants testament te laten zien en te laten ratificeren voor het geval 
goederen getransporteerd of vererfd moeten worden en dit alles met macht 
van substitutie.  

   
 bijzonderheden 

1
) harquebutiers onder de graaf van den Barge, markies van der Bargen 

   

 

 

24 RAK  89 FOLIO:       10 DATUM:        22-11-1634 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentz, Alt Schuldenaar  
  Berchuis, Johan Gerritz Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Gerritz Berchuis een bedrag 

van ƒ221-10 c.g. wegens gekochte schapen en belooft dit te voldoen a.s. 
Kerstmis of uiterlijk drie weken later, waarvoor hij als onderpand stelt zijn 
persoon en goederen.   

   
 bijzonderheden Geen 
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25 RAK  89 FOLIO:       10v DATUM:        02-12-1634 

 onderwerp Verkoop percelen land 
   
 onroerend goed Percelen in Steenwijk en Vollenhove 
   
 comparanten Straten, Anna Jansz van der Erfgename Weduwe 
  Hell, Albert van der Momber Burgemeester 
  Petersz, Ariaentien Erfgename Met J. Hoff 
  Gerrits, Jan Erfgenaam En echtgenote 
  Straten, Dirrick Tijmen vd Erfgenaam  
  Henricks, Gerrit Erfgenaam Echtg. M.T. vd Straten 
  Rijckx, Harmen Voogd Over A.T. vd Straten 
  Asiens, Wijer Voogd Idem 
     
 samenvatting Comparanten verklaren op 13-01-1634 te hebben verkocht aan Henrick 

Christoff , ontvanger van Vollenhove, diverse percelen land, pachten en 
renten die zij van Ludolff van Lingen hebben geërfd.   

   
 bijzonderheden Volledige lijst van onroerend goed en pachters in de akte. 
   

 

 

26 RAK  89 FOLIO:        11v DATUM:       02-12-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Zie akte 25 
   
 comparanten Petersz, Ariaentien Volmachtgever Weduwe 
  Straten, Dirrick Tijmen vd Volmachtgever  
  Gerritsz, Jan Volmachtgever En echtgenote 
  Henricks, Gerrit Volmachtgever Echtg. M.T. vd Straten 
  Rijcksen, mr Hermen Voogd  
  Asiens, Wijer Voogd Over A.T. vd Straten 
  Straten, Anna Jans vd Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Anna Jans van der Straten om 

voor het gerecht van de diverse plaatsen te verschijnen en daar te 
transporteren aan Henrick Christoffer, ontvanger te Vollenhove, de percelen 
land, de renten en pachten die zij geërfd hebben en daarbij al het nodige te 
doen, met macht van substitutie. 
Zie akte 25.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

27 RAK  89 FOLIO:       12v DATUM:       03-12-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters. Ariaentien Volmachtgeefster Wed. Andries Hendrixs 
  Breda, Johan van Momber  
  Langenburch, d.Gooswinus v. Gevolmachtigde  
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 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Gooswinus van Langenburch om 
haar zaken waar te nemen voor het stads- en landgerecht. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

28 RAK  89 FOLIO:       13 DATUM:        24-01-1635 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Haersolte, jkr Arent van Comparant  
  Haersolte, jkr Pellegrom van Comparant  
  Haersolte, jkr Nicolaes van Voogd  
  Ingen, Joachim van Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogden de goederen en erfenis 

van hun ouders ontvangen te hebben, waarvoor zij hen bedanken met belofte 
van vrijwaring. Met dit voorbehoud, dat de zuster van comparanten, jfr Aeltien 
van Haersolte meer heeft ontvangen dan zij en dat zij, comparanten, volgens 
testament nog recht hebben op “bruidegoms goed”  zodat de voogden aan 
hen nog moeten uitkeren een bedrag van ƒ66 c.g. elk. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

29 RAK  89 FOLIO:       13v DATUM:        11-03-1635 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Haersolte, jfr Aleijda van Comparante  
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Haersolte, Niclas van Voogd  
  Ingen, Joachim van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis van 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

30 RAK  89 FOLIO:       13v DATUM:       13-03-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Haersolte, jkr Arent van Volmachtgever  
  Haersolte, jkr Pillegrom van  Volmachtgever  
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  Ingen, Roeloff van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Roeloff van Ingen om, in der 

minne of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen voor het stads- en 
landgerecht van Kampen en elders in Overijssel en daarbij te handelen in hun 
geest, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

31 RAK  89 FOLIO:        14 DATUM:        13-03-1635 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aszijnck, Arent Comparant Haaksbergen 
  Henricksz, Thonis Oom  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn oom de goederen en erfenis van zijn overleden 

echtgenote, Guetgen Henricksz, te hebben ontvangen, waarvoor hij hem 
bedankt met belofte van vrijwaring; hierbij doet hij afstand van de erfenis van 
zijn tante. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

32 RAK  89 FOLIO:       14v DATUM:       14-03-1635 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arents, Arentien Comparante  
  Hoochstraeten, Henrick van Momber  
  Reijenties, Henrick Voogd  
  Steffens, David 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 
   

 

 

33 RAK  89 FOLIO:        14v DATUM:        23-03-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sloot, Arent Volmachtgever Raadslid 
  Mensen, Jacob    Gevolmachtigde Bakker te Wijhe  
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 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jacob Mensen om, in der minne of 

gerechtelijk, de uitstaande schulden, renten en pachten te innen en daarbij te 
handelen zoals comparant gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht 
van substitutie..  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

34 RAK  89 FOLIO:       15 DATUM:       04-04-1635 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Landerijen en hof 
  IJsselmuiden, in Mastenbroek, Oosterholtsesteeg 
   
 comparanten Scherfs, Anna Wed. Johan Henricksz Dorre  Moeder 
  Sluiter, Johan Janssen Voogd  
  Jans, Andries Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gertruit, Lumme,  

Altgen, Reijner en Marrich Jansz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 
samen ƒ1250 c.g. en ieder kind nog een bed met toebehoren bij hun huwelijk 
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 land en hof als onderpand stelt en dit 
niet al verkopen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

35 RAK  89 FOLIO:      15v DATUM:       14-04-1635 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Arent Schuldenaar Duffelmaker 
  Wessinck, Wolter Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Wolter Wessinck een bedrag van 

ƒ57 wegens onbetaalde huishuur en belooft dit te betalen heden over een 
jaar, waarvoor al zijn goederen onderpand zijn en vooral zijn drapeniers 
gereedschap. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

36 RAK  89 FOLIO:      15v DATUM:       21-04-1635 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
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 comparanten Jansz, Anneke Comparante Wed. mr Arent Jansz 

1
) 

  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
     
 samenvatting Comparante, als erfgename van haar man, verklaart al haar vaste goederen 

in Kampen gerechtelijk als onderpand te hebben gesteld om alle schade aan 
de geërfde goederen onder haar berusting, te betalen. 

   
 bijzonderheden 

1
) organist 

   

 

 

37 RAK   89 FOLIO:       16 DATUM:        05-05-1635 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huizen en schuren 
  Vollenhove 
   
 comparanten Egbertz, Aeltgen Wed. Henrick van Rhijn  Moeder 
  Bont, Thomas  de  Voogd  
  Munster, Derck van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Margretha en Elisabet  

van Rhijn als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ700 c.g. en 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. Zij 
heeft het vruchtgebruik en heeft ermee ingestemd dat een obligatie ad ƒ100 
c.g. op hun vaders naam in Amersfoort nog gebeurd moet worden en de 
helft van een ad ƒ400 c.g. waarvan de schuld nog niet zeker is. Als 
onderpand stelt zij haar huizen en schuren in Vollenhove. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

38 RAK  89 FOLIO:      16v DATUM:        06-07-1635 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jan, Aeltien    Wed. van Denijs Hermens Moeder 
  Claessen, Jan Voogd  
  Denijs, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Thoentien en 

Augustinus Denijs als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een 
bedrag van ƒ600 c.g., te versterven van het ene kind op het andere en belooft 
hen lezen, schrijven en een ambacht te laten leren en te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het 
vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
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39 RAK  89 FOLIO:       16v DATUM:       08-07-1635 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricxen, Andries Schuldenaar  
  Petersen, Sijmon Schuldenaar  
  Gerrits, Mette Schuldeiseres Wed. Gerrit Backer 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Mette Gerrits een bedrag van ƒ52 

c.g. waarvan zij de helft binnen drie dagen zullen betalen en de rest over een 
maand. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

40 RAK  89 FOLIO:        17 DATUM:       25-02-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berenstein, jfr Barbara van Volmachtgeefster Echtg. A. van der Hell 
  Breda, Johan van Momber  
  Weelderen, Christoffer van Volmachtgever Echtg. jfr Joh. vd Hell 
  Hell, Albert van der Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, mede namens de broers en zusters, verstrekken een volmacht 

aan Albert van der Hell om in Amersfoort met de regeerders aldaar aan de 
heren gedeputeerden van Utrecht het akkoord te tonen dat zij gesloten 
hebben met de intendanten van de godshuizen der armen in Amersfoort 
inzake de nalatenschap van Jordach van der Maett en dit te assigneren en 
verder al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

41 RAK  89 FOLIO:        18 DATUM:       01-06-1634 

 onderwerp Donatie 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Doesburg, Cuipersstraat 
   
 comparanten Cuiper, Berend Hermansz Comparant uit Doesburg 
  Berentz, Henrick Begunstigde Zoon 
     
 samenvatting Comparant verklaart aan zijn zoon Henrick Berentz te geven een jaarlijkse 

uitkering van vier daalders, op Martini uit te keren, afkomstig van zijn eigen 
jaarlijkse rente van zes daalders uit een behuizing van zijn dochter Janneke 
Cuipers; de resterende twee daalders geeft hij aan zijn dochter, zonder 
daarop nog enige aanspraak te maken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   



15 
 

42 RAK  89 FOLIO:       18v DATUM:         10-07-1634 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Berentgen Wed. van Johan Jansz Moeder 
  Wachter, Gerrit Jansz Voogd  
  Engbers, Christiaen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jurrien, Geesgen en 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

43 RAK  89 FOLIO:        18v DATUM:       26-08-1634 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Berent Comparant  
  Clasz, Floris Comparant Echtg. D. Jansz 
  Snippert, Johan Clasz Vader  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun vader de goederen en erfenis ontvangen te 

hebben van hun moeder en grootvader en van hun broer, gestorven op een  
reis van de Oost- en Westindische Compagnie, waarvoor zij hem bedanken 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

44 RAK  89 FOLIO:       19 DATUM:       23-09-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf 
  Nieuwendijk 
   
 comparanten Trumpers, jfr Barbara Volmachtgeefster Wed. A. v. Cuerbeeck 
  Trumpers, jfr Johanna Volmachtgeefster Wed. H. v. Cuerbeeck 
  Breda, Johan van  Momber  
  Ensse, jkr Maximiliaen v. Volmachtgever En broer en zuster 
  Goltbeeck, Jacobus Gevolmachtigde Advocaat Vollenhove 
     
 samenvatting Comparante, tevens erfgenamen van Adda Trumpers en Joachim van 

Fermssum en van Cornelijs Trumpers en Claesje van Millengen, verstrekken 
een volmacht aan Jacobus Goltbeeck om in Drenthe of Overijssel hun zaken 
waar te nemen, in der minne of gerechtelijk, in het bijzonder tegen Henrick en 
Claes Claessen, erfgenamen van Egbert en Claes Jan Bolen uit Drenthe 
betreffende de aflossing van een erf dat Cornelijs Trumpers en Claesje van 
Millengen aan hen verkocht hadden en daarbij al het nodige te doen, met 
macht van substitutie. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

45 RAK  89 FOLIO:       19v DATUM:       29-12-1634 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brugman, Berent Schuldenaar Wed. E. Hermans  
  Berentsz, Berent Begunstigde Zoon 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn zoon Berend Berentsz een 

bedrag van ƒ6 c.g. als zijn moeders kindsdeel en belooft dit aan hem te 
betalen onder verband van zijn persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

46 RAK  89 FOLIO:       20 DATUM:         12-03-1635 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentz, Bruijn Wdn. van Saertgen Berentz Vader 
  Jansz, Cornelis Voogd  
  Jansz, Michael Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Saertgen en Henrickgen 

Bruijns als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 g.g. en belooft hen 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 01-12-1635 meldt comparant het gereserveerd bedrag 
voor Saertgen van de voogden te hebben ontvangen, waarvoor hij hen 
bedankt, met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

47 RAK  89 FOLIO:       20 DATUM:        08-04-1635 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf genaamd de Blauwe Henne 
  Kampen, t.o. het Stadhuis 
   
 comparanten Egbertz, Blijde Schuldenares Echtg. Th.J. Wessels 
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Cant, Frans Romersz  Schuldeiser Enkhuizen 
     
 samenvatting Vanwege de afwezigheid van haar echtgenoot, verklaart comparante schuldig 
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te zijn aan Frans Romersz Cant een bedrag van ƒ75 c.g., dat zij belooft te 
betalen met Martini a.s. waarvoor haar huis onderpand is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

48 RAK  89 FOLIO:       20v DATUM:        08-04-1635 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Huis en erf genaamd de Blauwe Henne 
  Kampen, t.o. het Stadhuis 
   
 comparanten Egbertz, Blijde  Schuldenares Echtg. Th.J. Wessels 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Cant, Frans Romersz Schuldeiser Enkhuizen 
  Groot, Gerbrant Jansz Borg  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij ten behoeve van Frans Romersz Cant 

gerechtelijk als onderpand heeft gesteld haar huis in Kampen en een borg 
heeft aangesteld voor een bedrag van ƒ175 c.g. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

49 RAK  89 FOLIO:        21 DATUM:        08-04-1635 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pieters, Bastiaen Schuldenaar Leek 
  Stoeve, Jan Peters Schuldeiser Echtpaar 
  Jurgens, Greete Schuldeiseres  
  Wijgers, Ariaen Borg  
     
 samenvatting Comparant, als erfgenaam van Lijsabet Gheerts, verklaart schuldig te zijn aan 

Jan Peters Stoeve en diens echtgenote een bedrag van ƒ50 c.g., 
kostpenningen ad vitam, dat hij met Martini 1634 had moeten voldoen; hij 
belooft dit te betalen in mei van dit jaar en voor alle zekerheid is er een borg 
aangesteld.  
NB. in de kantlijn: op 05-10-1635 heeft schuldeiser bekent van bovenstaande 
te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

50 RAK  89 FOLIO:         21v DATUM:       18-04-1635 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Bronckhorst, Bartolt van Schuldenaar  
  Vene, Peter Tijmsen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Peter Tijmsen Vene een bedrag van 

ƒ44 c.g. wegens huishuur, dat met Pasen van dit jaar betaald moest worden 
en belooft dit heden over zes weken te betalen,  waarvoor hij gerechtelijk als 
onderpand stelt een pak kleren, een zilveren bijgordel, een zilveren lepel, een 
kopje en een zilveren kettinkje. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

51 RAK  89 FOLIO:       21v DATUM:       08-05-1635 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Beetgen Comparante  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Clasen, Johan Vader  
  Hoesebeen, Derck Jansz   Voogd  
  Wijchers, Wijcher Jans Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar vader de goederen en erfenis van haar moeder 

ontvangen te hebben, waarvoor zij hem en de voogden bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

52 RAK  89 FOLIO:       22 DATUM:       03-06-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Ingen, jfr Berentgen van Volmachtgeefster Echtg. Tijte van Galma 

1
) 

  Hoff, J. Momber  
  Essen, Dirrick van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Dirrick van Essen om, in der minne of 

gerechtelijk, in Kampen en omgeving de achterstallige pachten en renten te 
innen, landerijen te verhuren als de termijn verstreken is en verder al het 
nodige te doen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden 

1
) kapitein – niet aanwezig 

   

 

 

53 RAK  89 FOLIO:       23 DATUM:        05-09-1635 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Clas, Betta Schuldenares Echtg. Joh. H. Sturck  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Cornelis, Aeltgen Schuldeiseres  
  Sturcken, Jan Henricksen Echtgenoot  
     
 samenvatting Comparante verklaart beloofd te hebben namens haar echtgenoot om als hun 

eigen schuld te betalen aan Aeltgen Cornelis een bedrag van ƒ380 c.g. tegen 6 
procent wegens een lening en belooft dit in twee termijnen te betalen mits de 
aflossing een kwartaal van tevoren wordt aangekondigd, waarvoor zij als 
onderpand stelt haar huis, persoon en goederen. Haar echtgenoot, ook 
tegenwoordig, onderschrijft  de borgtocht van ƒ380 c.g. en stelt mede als 
onderpand zijn aandeel in een karveelschip waarop hij tegenwoordig vaart. 
NB. in de kantlijn: op 20-05-1636 melden de erven van schuldeiseres van 
Betta Clas het geld te hebben ontvangen, waarvoor zij haar bedanken met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Er staat een kladversie vóór deze akte op folio 22v, die niet afgemaakt is. 

Akte is doorgehaald.  
   

 

 

54 RAK  89 FOLIO:        23v DATUM:       20-10-1635 

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

gerechtelijk, schulden te innen en zijn zaken waar te nemen in deze provincie 
en daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

55 RAK  89 FOLIO:        24 DATUM:        25-01-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Momat, Berent Volmachtgever Echtpaar 
  Brant,  Evertgen Volmachtgeefster  
  Brants, Greetken Volmachtgeefster  
  Hoff, J. Momber  
  Stuirman, d.Henricus Cracht. Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henricus Crachtsen Stuirman om, in 

der minne of gerechtelijk, de schuld van Christiaen Backer te vorderen en 
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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56 RAK  89 FOLIO:        24 DATUM:       26-01-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Middachten, jfr Barta van Volmachtgeefster Wed. Bouwerts 
  Crachtsen, Henricus Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Henricus Crachtsen [Stuirman] om, 

in der minne of gerechtelijk, in Gelderland in het graafschap Zutphen en in 
Overijssel haar zaken waar te nemen die zij heeft met haar neef jkr Jurgen van 
Middachten en jkr Olivier van Middachten en diens echtgenote jfr Hendrica 
van Middachten en daarbij al het noodzakelijke te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

57 RAK  89 FOLIO:       24v DATUM:         26-02-1636 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bartholtz, Bartholt Schuldenaar Schoenmaker 
  Veene, Peter Tijmens Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart op 18-04-1635 aan Peter Tijmens Veene als onderpand te 

hebben gesteld voor een bedrag van ƒ44 c.g. diverse zilveren voorwerpen, die 
bij verkoop ƒ22-14 c.g. hebben opgebracht, zodat hij uitstel heeft tot Pasen 
over een jaar; voor het overige bedrag zal schuldeiser een pak kleren en een 
laken, als onderpand gesteld, mogen verkopen. 

   
 bijzonderheden Zie akte 50. 
   

 

 

58 RAK  89 FOLIO:      25 DATUM:        26-02-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Keppel Fox, Cornelis van Volmachtgever  
  Tellvoren, Joannes Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Joannes Tellvoren om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor het scholtengerecht van Hasselt 
tegen Jan Wolters tot Hoogecamp en geeft hem de macht van procurator ad 
lites om te handelen in zijn geest en met macht van substitutie. 
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 bijzonderheden Geen 
   
 

 

59 RAK  89 FOLIO:       25v DATUM:       03-03-1634 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelijs, mr Schuldenaar Organist 
  Smit, Ernst Gerrijts Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Ernst Gerrijts Smit een bedrag van 

ƒ8-4, durante iudicio. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

60 RAK  89 FOLIO:       25v DATUM:        05-03-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Martens, Cornelijs Volmachtgever Utrecht 
  Langenburch, d. Gooswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Gooswinus van Langenburch om zijn 

zaken waar te nemen voor het stadsgerecht. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

61 RAK  89 FOLIO:       25v DATUM:        09-03-1634 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albartz, Coenraedt Schuldenaar  
  Reijners, Jitte Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jitte Reijners een bedrag van 

honderd daalders wegens gekochte mout en belooft dit te betalen met een 
maand, waarvoor hij gerechtelijk zijn persoon en goederen verbindt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

62 RAK  89 FOLIO:        26 DATUM:        21-04-1634 
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 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Croen, Coert Comparant  
  Egbertz, Cornelis Comparant  
  Berentz, Lucas Voogd  
  Waszerman, Johan Voogd Overleden 
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogden de goederen van hun 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

63 RAK  89 FOLIO:        26 DATUM:        29-04-1634 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, tussen de wed. Jan Francken en Andries Everts 
   
 comparanten Breda, Caspar van Comparant Weesmeester van 

1
) 

  Bischop, Dirck Engberts Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart, in zijn functie van weesmeester, dat Dirck Engberts 

Bischop ƒ11 g.g. heeft afgelost die de wezen jaarlijks uit zijn huis ontvangen 
en hoewel de brief hiervan niet aanwezig is, hem te kwiteren. 

   
 bijzonderheden 

1
) het Kamper Weeshuis 

   

 

 

64 RAK  89 FOLIO:       26v DATUM:        12-05-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Andriesz, Clas Volmachtgever  
  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 
   
 

 

65 RAK  89 FOLIO:        26v DATUM:        22-08-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Coon, Cornelis Jansz Volmachtgever Enkhuizen 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
  Luitenant, Gerrit Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette en Gerrit Luitenant om, in 

der minne of gerechtelijk, alle uitstaande gelden die hij tegoed heeft van Evert 
Gerrits Smitt te vorderen en daarbij te handelen zoals comparant zelf gedaan 
zou hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

66 RAK  89 FOLIO:        27 DATUM:         02-12-1634 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Land en een half huis 
  Zwartsluis, ambt Wanneperveen 
   
 comparanten Keppel, Cornelis van Comparant Bedienaar van de 

1
) 

  Laszman, Johan Comparant Idem 
  Cortz , Steven  Schuldenaar Bewaarder Mastenbroek 
     
 samenvatting Comparanten verklaren, in hun genoemde kwaliteit, ontvangen te hebben met 

Martini van Steven Cortz het jaarlijkse bedrag van ƒ3 g.g. gevestigd op drie 
morgen land bij Zwartsluis in het ambt Wanneperveen en van een half huis in 
hetzelfde ambt gelegen, waarvoor zij hem bedanken met belofte van 
vrijwaring. 

     
 bijzonderheden 

1
) nooddruftige armen in Kampen 

   

 

 

67 RAK  89 FOLIO:       27v DATUM:        08-12-1634 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Timers, Claes Schuldenaar  
  Brouwer, Hamen Willems Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant, die door schuldeiser wegens beslag voor het gerecht is 

gedaagd, verklaart hem zijn twee paarden en de wagen verkocht te hebben 
om dit in mindering van zijn schuld te brengen voor een bedrag van ƒ90 c.g.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

68 RAK  89 FOLIO:      27v DATUM:      12-02-1635 

 onderwerp Verklaring 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Claes Comparant  
  Croon, Jan Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant, mede caverende voor zijn huisvrouw, verklaart gecedeerd te 

hebben aan Jan Croon twaalf rijksdaalders die deze tegoed heeft, afkomstig 
van zijn ouders erfenis die in de Oberpaltz bij zijn voogd Bartolt Wiltman 
berust.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

69 RAK  89 FOLIO:      28 DATUM:        12-02-1635 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Claes Schuldenaar  
  Croon, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Croon een bedrag van ƒ25-10 

c.g., dat hij belooft te betalen in twee termijnen, n.l. de helft over een maand 
en de andere helft in mei a.s, waarvoor hij zijn persoon en goederen ten 
onderpand stelt.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

70 RAK   89 FOLIO:       28v DATUM:        20-03-1635 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Keppel Fox, Cornelijs van Schuldenaar  
  Schults, jkr Jacob Schuldeiser IJsselmuiden 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan jkr Jacob Schults een bedrag van 

ƒ487-4 c.g. wegens een obligatie die deze in zijn bezit heeft en belooft dit te 
betalen op 23-04-1635, waarvoor hij zijn roerende en onroerende goederen 
ten onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

71 RAK  89 FOLIO:       29 DATUM:        13-05-1635 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Bischop, mr Cornelis Comparant  
  Gerritz, Janneke Schuldeiseres Wed. Volmer Thonis 
     
 samenvatting Comparant verklaart belooft te hebben aan Janneke Gerritz ƒ30 c.g. te 

betalen in termijnen, te weten ƒ15 c.g. met Michael a.s. en de rest met Pasen 
daaropvolgend, onder verband van zijn persoon en goederen. Schuldeiseres 
verklaart dat Henrick Dorren Boeckholt van haar mag vorderen de ƒ18 c.g. 
die mr Cornelis echtgenote, Bettha Thonis, haar zuster, heeft gelegateerd.  

   
 bijzonderheden Er staan nog twee zeer moeilijk leesbare regels. 
   
 

 

72 RAK  89 FOLIO:       29 DATUM:        01-06-1635 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Clara Wed. Johan Egbertz Moeder 
  Schut, Johan     Voogd  
  Jansz, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Johan, Gerloff en 

Femmeke Jansz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk kind een 
rijksdaalder 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 
   

 

 

73 RAK  89 FOLIO:       29v DATUM:        26-06-1635 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Keppel Fox, Cornelis van Comparant  
  Brouwer, Tomas Begunstigde Raadsheer en 

1
) 

     
 samenvatting Comparant verklaart te hebben overgedragen aan Tomas Brouwer een bedrag 

van ƒ500 c.g. van de eerste termijn die vervalt met Michael, dan nog ƒ1000 
c.g. die vervallen met Pasen 1636 en tenslotte nog ƒ1000 c.g. die vervallen 
met Michael daaropvolgend van comparants kalkoven, verkocht aan 
burgemeester Rijnvis, alles samen een bedrag van ƒ2500 c.g. volgens 
koopcedule. 

   
 bijzonderheden 

1
) tresorier van de prins van Oranje 

   

 

 

74 RAK  89 FOLIO:       30 DATUM:        01-08-1635 

 onderwerp Verklaring 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Claes Comparant  
  Petersz, Hessel Comparant  
  Veene, Jacob Hermen Voogd  
  Jelisz, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogden de goederen en erfenis te 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

75 RAK  89 FOLIO:       30 DATUM:       03-08-1635 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Cornelijs Schuldenaar  
  Cnoppert, jkr Henrick Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan jkr Henrick Cnoppert een bedrag van 

ƒ42 g.g. wegens achterstallige huishuur, die hij belooft te betalen heden over 
een maand, als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

76 RAK  89 FOLIO:       30v DATUM:        07-08-1635 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Praamschip 
   
 comparanten Jansz, Cornelis Schuldenaar  
  Wijlant, Lourens van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Lourens van Wijlant een bedrag van 

ƒ170 c.g. en 7/8
e
 deel van goede sponturf wegens een gekocht praamschip en 

een steur en belooft het geld en de turf te betalen op de volgende manier, nl 
de helft van het geld heden over een maand en de rest met de rente met 
Jacobi; de turf zal heden over veertien dagen geleverd worden en hij stelt zijn 
praamschip en zijn goederen als onderpand.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

77 RAK  89 FOLIO:       31 DATUM:        14-08-1635 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bessels, Cornelis Volmachtgever Echtpaar 
  Petersz, Petergen Volmachtgeefster  
  Ravensberch, Harmen Martens Gevolmachtigde Utrecht 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Harmen Martens Ravensberch 

om, in der minne of gerechtelijk, het legaat op te eisen dat de zuster van 
comparante, Marrichen Petersz, haar heeft nagelaten en vooral de rente die zij 
levenslang zal genieten van een bedrag van ƒ800, waarvoor zij de 
gevolmachtigde de macht van procurator ad lites geven om te handelen in 
hun geest, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

78 RAK  89 FOLIO:       31v DATUM:       03-11-1635 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Keppel Fox, Cornelis van Comparant  
  Egberts, Jacob Begunstigde Tingieter 
     
 samenvatting Comparant verklaart over te dragen aan Jacob Egberts een bedrag van ƒ250 

c.g., de laatste termijn van een verkocht smalschip aan Arent Arents en 
Jennken Jansz, vervaldatum met Jacobi 1636, volgens koopcedule dd 30-06-
1635.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

79 RAK  89 FOLIO:       32 DATUM:        19-04-1636 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Clas Comparant  
  Cornelis, Janneke Echtgenote  
  Schap, Arent   Comparant  
  Gerritz, Gerrit Voogd  
  Srijert(?), Johan Voogd  
     
 samenvatting Namens zijn echtgenote en Arent Schap, verklaart comparant van hun 

gewezen voogden het bedrag van ƒ53 c.g. te hebben ontvangen dat Arent 
Schap van zijn ouders heeft geërfd, waarvoor hij hen bedankt met belofte van 
vrijwaring.   

   
 bijzonderheden Geen 
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80 RAK  89 FOLIO:      32v DATUM:       25-04-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Twee huizen met tuinen 
  Keulen, Kleine Kriegmarkt 
   
 comparanten Croens, jfr Catharina Volmachtgeefster Wed. Wilh. Stephanii 

1
) 

  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Lespierre, Samuel de Gevolmachtigde Koopman Keulen 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Samuel de Lespierre om voor de 

Schepenen van Keulen te verschijnen en daar het geld van twee huizen te 
ontvangen en te transporteren aan Joachim Greuter, keizerlijk notaris te 
Keulen en daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden 

1
) predikant 

   
 

 

81 RAK  89 FOLIO:       33 DATUM:       01-02-1637 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Claesgen Comparante  
  Hoochstraeten, H. van Momber  
  Sluijter, Jan Jansz Voogd  
  Smit, Henrick Janssen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 33v t/m 34v zijn blanco. 

82 RAK  89 FOLIO:        35 DATUM:        21-05-1636 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Backer, Jan Peters Schuldenaar  
  Jans, Aertien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Aertien Jans een bedrag van ƒ218 

c.g. wegens verwin en belooft dit te betalen met Martini a.s. waarvoor hij als 
onderpand stelt zes koeien, genaamd Wilsem, Soete, Vos, de Oldebroeker, 
Rode en Colle en de overwaarde van zijn huis en inboedel. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 35v t/m 36v zijn blanco. 
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83 RAK  89 FOLIO:        37 DATUM:       19-05-1636 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hansen, Berent Schuldenaar Echtpaar 
  Berents, Magdalena Schuldenares  
  Jans, Cunneken Schuldeiseres  
  Longeespe, Daniel Schuldeiser Koopman te Leiden 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Cunneken Jans een bedrag van 

ƒ382 c.g. vanwege een lening en aan Daniel Longeespe ƒ392-4-4 c.g. vanwege 
gekochte wol, waarvoor zij als onderpand stellen al hun goederen, roerende 
en onroerende.  
NB. in de kantlijn: op 22-06-1641 meldt Daniel, de zoon van Daniel Longeespe, 
van bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Bedoeld wordt de naam: Longuepied. 
   

 

De bladzijden 37v t/m 38v zijn blanco. 

84 RAK  89 FOLIO:        39 DATUM:        19-02-1634 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Dirrick Comparant  
  Henricksz, Jacobien Echtgenote Overleden 
     
 samenvatting Comparant verklaart gerechtelijk te hebben aangenomen het erfhuis van zijn 

overleden echtgenote aan de Zwartendijk, waarvan Jan Dominicus, mede-
voogd over haar voorkinderen, een inventaris heeft gemaakt, intact te laten, 
totdat hij met de andere voogden een boedelscheiding heeft gemaakt, 
waarvoor hij zijn persoon en goederen als onderpand stelt.    

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

85 RAK  89 FOLIO:        39 DATUM:       13-05-1634 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Derck Comparant  
  Monte, Fitte       Echtgenote  
  Veene, Jacob Hermensz Voogd  
  Coertz, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparant, mede caverende voor zijn echtgenote die in het kraambed ligt, 

verklaart dat zij van haar gewezen voogden de goederen en erfenis van haar 
moeder ontvangen heeft, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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86 RAK  89 FOLIO:        39v DATUM:         03-07-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bischop, Derck Engbertz Volmachtgever Gecommitteerde 

1
) 

  Steenberch, Jacob Roloffs Volmachtgever Geautoriseerde 
2
) 

  Rengers, d. Lambertus Gevolmachtigde Advocaat Oldemarkt 
     
 samenvatting Comparanten, in hun voorschreven kwaliteit, hebben een volmacht verstrekt 

aan Lambertus Rengers om, in der minne of gerechtelijk, hun zaken waar te 
nemen en daarbij al het noodzakelijke te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) van de stads inkomsten, pachten en renten 

  
2
) voor de Armen inkomsten, uitstaande penningen, pachten en renten 

 

 

87 RAK  89 FOLIO:        39v DATUM:         10-09-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Adams, Dirck Volmachtgever Uit Hattem 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om zijn zaken waar te 

nemen hier voor het stadsgerecht. 
   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

88 RAK  89 FOLIO:        40 DATUM:        15-11-1634 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Kaagschip 
   
 comparanten Maurits, Derk Schuldenaar Echtpaar 
  Corsten, Mette Schuldenares  
  Vernuit, Willem Jacobsz Schuldeiser Echtpaar 
  Jacob, Trijntje Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem Jacobsz Vernuit diens 

echtgenote een bedrag van ƒ200 c.g. wegens resterende kooppenningen van 
een kaagschip met toebehoren en beloven het geld na verloop van twee jaar 
te betalen en jaarlijks te verrenten met ƒ12 c.g., waarvoor zij als onderpand 
stellen hun persoon en goederen. 
NB. in de kantlijn: op 10-03-1641 meldt Rijck Andriessen Brouwer namens 
hemzelf en de erfgenamen van bovenstaande te zijn voldaan.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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89 RAK  89 FOLIO:       40 DATUM:        23-01-1635 

 onderwerp Voogdij 
   
 onroerend goed Huis, erf en hof 
  Kampen, in de Hagen 
   
 comparanten Pouwels, Franck Comparant  
  Jochemsz, Michgel Comparant  
  Louwe, Dirck Voogd  
  Campens, Dirrick Jansz Voogd  
     
 samenvatting Comparanten zijn voogden over de kinderen van Pouwel Joachemsz geweest 

en van hun taak ontslagen; in hun plaats worden twee andere voogden 
aangesteld over de kinderen Saertgen, Willemtgen en Merrigen Pouwels en 
deze voogden verklaren van de vorige voogden ten behoeve van de 
pleegkinderen ontvangen te hebben een rentebrief groot ƒ6 g.g. per jaar en 
ƒ100 g.g. hoofdsom, gevestigd op een huis in de Hagen en verder een 
rentebrief van ƒ5 g.g. per jaar, hoofdsom ƒ100 g.g. gevestigd op de stadskas 
en tenslotte een boedelscheiding tussen de mondige en onmondige kinderen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

90 RAK  89 FOLIO:       40v DATUM:        13-03-1635 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Damloper 
   
 comparanten Maurits, Dirck Schuldenaar En echtgenote 
  Engelsman, Jan Willems Schuldeiser De kinderen van … 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de kinderen van wijlen Jan 

Willems Engelsman een bedrag van ƒ16 c.g. als restbedrag van een gekochte 
damloper, dat zij beloven te betalen op 1 mei van dit jaar, waarvoor zij hun 
damloper als onderpand stellen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

91 RAK  89 FOLIO:       41 DATUM:       27-04-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Twee huizen 
  Dordrecht 
   
 comparanten Heijdanus, d. Daniel Volmachtgever Conrector Lat. School 
  Heijde, dr. Jeremias vd Gevolmachtigde Broer 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn broer Jeremias van der Heijde om 

van de weesmeesters in Dordrecht toestemming te krijgen de aandelen te 
verkopen in twee huizen aldaar en de formaliteiten daarvan te vervullen. 
Verder, in der minne of gerechtelijk, zijn aandeel in de erfenis van zijn moeder 
te vorderen en met de andere erven een verdeling te maken en daarbij te 



32 
 

handelen zoals comparant zelf gedaan zou hebben, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

92 RAK  89 FOLIO:       41v DATUM:        31-07-1635 

 onderwerp Afrekening 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bischop, Derk Engbertz Schuldeiser  
  Hulle, Jan Cornelisz Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart in 1626 op het huis van Johan Cornelisz Hulle beslag te 

hebben laten leggen wegens drie jaar achterstallige rente; op aandringen van 
Willem Jansz Muijeur nu, heeft de weduwe van schuldenaar de achterstallige 
rente betaald, waarvoor comparant haar bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

93 RAK  89 FOLIO:       41v DATUM:      10-08-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Derkgen Volmachtgeefster Wed. Derk Jansz 
  Sluiter, Jan Jansz Voogd  
  Berentz, Peter Voogd  
  Jansz, Agnieta Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Agnieta Jansz om te vorderen van de 

heren van de weeskamer te Alkmaar het bedrag van ƒ102 c.g. dat wijlen Johan 
Derks daar bezat en verder alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

94 RAK  89 FOLIO:       42 DATUM:       25-11-1635 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Praamschip 
   
 comparanten Cornelisz, Dirrick Schuldenaar a.d. Zandbelt onder 

1
) 

  Wijlant, Laurents Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Laurents Wijlant een bedrag van 

ƒ150 c.g. en een portie turf vanwege de aankoop van een ledig praamschip, 
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dat hij belooft te betalen in drie termijnen, te weten ⅓ deel met Jacobi 1636 
met de turf, ⅓ deel met Jacobi 1637 en het laatste deel met Jacobi 1638, 
waarvoor het praamschip als onderpand dient.  

   
 bijzonderheden 

1
) Wanneperveen 

   

 

 

95 RAK  89 FOLIO:       42v DATUM:       23-01-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Maurits, Dirck Volmachtgever Echtpaar 
  Corsten, Mette      Volmachtgeefster  
  Stuijrman, Henrick Cracht. Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Henrick Crachtsen Stuijrman om, 

in der minne of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

96 RAK  89 FOLIO:        43 DATUM:        12-02-1636 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pouwels, Derck Borg  
  Albertsz, Tijmen  Begunstigde Kamperveen 
     
 samenvatting Op verzoek van Otto Gansneb gen. Tengnagel, stelt comparant zich borg voor 

Tijmen Albertsz voor een bedrag van ƒ103 c.g. dat hij belooft als zijn eigen 
schuld te zullen betalen met Pasen 1636, onder verband van zijn persoon en 
goederen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

97 RAK  89 FOLIO:      43 DATUM:       13-02-1636 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Dirck Schuldenaar Biervoerder 
  Claes, Gheertruijt Schuldeiseres Wed. Gerrijt Peter Backer 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Gerrijt Peter Backer 

een bedrag van ƒ35 c.g. wegens gekocht brood en belooft dit te betalen met 
Jacobi a.s. in de zomer, waarvoor hij als onderpand stelt zijn persoon en 
goederen, als bij verwonnen panden. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

98 RAK  89 FOLIO:       43v DATUM:       10-03-1636 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Kaagschip 
   
 comparanten Eltgens, Douwe   Schuldenaar Joure 
  Jellis, Laurens Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Laurens Jellis een bedrag van ƒ492-4  

c.g. wegens geleverde waren en belooft dit te betalen, waarvoor hij als 
onderpand stelt zijn kaagschip met gereedschap, gekocht van schipper 
Henrick Schuep uit Deventer van wie hij nog ƒ300 c.g. koeken gekocht heeft, 
die hij in mindering van de schuld wil brengen, verder al zijn goederen om, zo 
nodig, schuldeiser schadeloos te stellen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 44v t/m 46v zijn blanco. 

99 RAK  89 FOLIO:       47 DATUM:       27-01-1634 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendrix, Egbert Comparant  
  Hendrix, Hendrick Broer  
  Jans, Jannigien Echtgenote  
  Hendrix, Jan Broer  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij in 1629 aan zijn broer Hendrick heeft uitgekeerd 

ƒ100 g.g. die onder zijn berusting waren, afkomstig van hun ouders. Verder 
verklaart Jan Hendrix dat zijn broer Henrick Hendrix en diens echtgenote het 
in 1619 geleende geld heeft terugbetaald met de bijbehorende rente. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

100 RAK  89 FOLIO:       47 DATUM:        08-02-1634 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Smit, Ernst Gerritz Schuldenaar  
  Coen, Cornelis Jansz    Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Cornelis Jansz Coen een bedrag 

van ƒ375-10 c.g. wegens de aankoop van oud ijzer en belooft dit te betalen 
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in mei a.s., waarvoor hij als onderpand stelt zijn roerende en onroerende 
goederen, als bij verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

101 RAK  89 FOLIO:       47v DATUM:        22-02-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Mulert, Ernst Volmachtgever  
  Bosman, d. Johan Gevolmachtigde  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde Procureur 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Bosman en Peter Vette om de 

goederen die hij en zijn schoondochter, dochter van hopman Henrick 
Glauwe, in Overijssel en Gelderland bezitten, te verhuren en te verpachten 
ten behoeve van zijn schoondochter, hun verdere zaken waar te nemen en in 
der minne of gerechtelijk, de formaliteiten te verrichten, met macht van 
substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

102 RAK  89 FOLIO:      47v DATUM:       16-04-1634 

 onderwerp Transport onroerend goed 
   
 onroerend goed Huis en erf genaamd het Vossien 
  Kampen, Oudestraat, onder de klok, t.o. de Schepensteeg 
   
 comparanten Rijnvis, Evert Gevolmachtigde  
  Rijnvis, Egbertgen Volmachtgeefster Zuster 
  Jans, Lummiegen Begunstigde Meppel 
  Roeloffs, Arent Momber Tingieter 
  Berentsz, Berent Momber Zwaardveger 
     
 samenvatting Namens zijn zuster, heeft comparant de koopsom van een huis 

getransporteerd aan Lummiegen Jans wegens aankoop dd 07-07-1633(?) 
volgens koopcedule tussen de verkopers Wolter Wessinck, Jan Berents, 
Willem Everts en wijlen Gerrijt van der Horst en de koper Evert Rijnvis, voor 
zijn zuster opgesteld, waarbij verkopers afstand van hun rechten doen en 
aan de zuster beloven nu dadelijk aan haar te betalen ƒ100 g.g. voor de 
verbetering die zij in het huis heeft aangebracht. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

103 RAK   89 FOLIO:      48v DATUM:        25-04-1634 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egbertsz, Engbertken Schuldenares Echtg. Jan Willemsz 
  Hoff, J. Momber  
  Pitersz, Pouwel Schuldeiser Voogd 
  Hardenberch, mr Abraham v. Schuldeiser  
     
 samenvatting Wegens afwezigheid van haar echtgenoot, verklaart comparante schuldig te 

zijn aan de voogd over de dochter van Aeltgen Goertsz en Goert Tomasz en 
aan mr Abraham van Hardenberch een bedrag van ƒ28 g.g., waarvan reeds 
ƒ3 g.g. zijn betaald en ƒ12 c.g., zodat nog ƒ23 c.g. wegens achterstallige 
huishuur, waarvoor zij als onderpand stelt twee bedden, een tafel en verder 
haar roerende/onroerende goederen.   
NB. in de kantlijn: op 23-03-1643 meldt schuldeiser van Hardenberch van 
bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   
 

 

104 RAK  89 FOLIO:      49 DATUM:        10-05-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Rijnvis, Egbertgen Volmachtgeefster  
  Breda, Johan van Momber  
  Rijnvis, Evert Gevolmachtigde Broer 
     
 samenvatting Comparante verklaart een volmacht aan haar broer Evert te hebben gegeven 

om haar zaken binnen en buiten Kampen waar te nemen, in Overijssel, het 
vorstendom Gelre en het graafschap Zutphen, in der minne of gerechtelijk en 
daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

105 RAK  89 FOLIO:       49v DATUM:       07-07-1634 

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

het stadsgerecht waar te nemen. 
   
 bijzonderheden Geen 
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106 RAK  89 FOLIO:       49v DATUM:        01-09-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Cuerbeecke, Arent van der Volmachtgever Raadslid 

1
) 

  Hardenberch, Lubbert van Volmachtgever Idem  
1
) 

  Keppel Fox, Cornelis van Gevolmachtigde Beheerder vd 
2
) 

  Lasman, Johan Gevolmachtigde Idem  
2
) 

  Frericks, Dirrick Gevolmachtigde Idem  
2
) 

     
 samenvatting Comparanten hebben drie beheerders van de Stads-Armen een volmacht 

verstrekt om, in der minne of gerechtelijk, in Giethoorn het kapitaal te 
vorderen dat door het overlijden van Thomas Arentsz en diens echtgenote 
op de Armen van Kampen is vervallen, omdat onze Armenkamer de weduwe 
van Thomas Arentsz en zijn kinderen, die in armoede waren vervallen, 
verpleegd en verzorgd hebben. Zij geven de gevolmachtigden de macht van 
procurator ad lites om al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) provisoren van de nooddruftige Armen van Kampen 

  
2
) Armen van de stad 

 

 

107 RAK  89 FOLIO:        50 DATUM:        01-09-1634 

 onderwerp Boedelverdeling 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Rijnvis, Evert Comparant Wdn. jfr Sara Bulteaux 
  Charles, Laurents Erfgenaam Echtpaar 
  Bulteaux, Maria Erfgename  
     
 samenvatting Comparant, vader van Henrick, Judit, Clara, Jaques, Sara en Aeltgen Rijnvis 

en de erfgenamen van Jaques Bulteaux en echtgenote jfr Clara Coulners 
hebben verklaard, i.v.m. de nalatenschap van hun (schoon)ouders, in der 
minne te hebben besloten dat ieder de percelen goederen, roerende zowel 
als onroerende, behoudt die hen bij loting is toegekomen en verder afziet 
van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

108 RAK  89 FOLIO:        50v DATUM:       08-09-1634 

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

minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Kampen voor het stads- 
en landgerecht, met macht van substitutie. 
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 bijzonderheden Geen 
   
 

 

109 RAK  89 FOLIO:        51 DATUM:        10-09-1634 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Gerrijts, Elisabet Comparante Echtg. Jan Dase  

1
) 

  Breda, Johan van Momber  
  Hardenberch, Lubbert van Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparante, mede namens haar moeder Anna Jans, weduwe van Gerrijt 

Pouwels, luitenant onder commandeur Crijn de Glauwe, verklaart dat 
Lubbert van Hardenberch haar betaald heeft de helft van een obligatie van 
ƒ500 c.g. dd 22-12-1612 door commandeur de Glauwe en echtgenote Anna 
van Hardenberch gegeven aan Gerrijt Pouwels, waarvoor zij hem bedankt  
met belofte van vrijwaring en stelt haar goederen als onderpand. 

   
 bijzonderheden 

1
) muntmeester te Wismaer 

   

 

 

110 RAK  89 FOLIO:       51v DATUM:        10-09-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrijts, Elisabet Volmachtgeefster Echtg. Jan Dase 
  Breda, Johan van Momber  
  Vette, mr Peter  Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante, mede namens haar echtgenoot en moeder Anna Jans, weduwe 

Gerrijt Pouwels, luitenant onder commandeur Crijn de Glauwe, verstrekt een 
volmacht aan Peter Vette om, in der minne of gerechtelijk, haar zaken waar 
te nemen en vooral om de voor haar voordelige uitspraak van schepenen en 
raad dd 06-09-1634 tegen Reijner Boogerman en Wijger Annes uit te voeren, 
zoals zij zelf gedaan zou hebben.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

111 RAK  89 FOLIO:        52 DATUM:        30-09-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Benier, Evert Volmachtgever  
  Gelder, Jacobus van Gevolmachtigde Procureur Zwolle 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jacobus van Gelder om, in der minne 
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of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Zwolle en geeft hem de macht 
van procurator ad lites om te handelen zoals hij zelf gedaan zou hebben, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

112 RAK  89 FOLIO:       52v DATUM:       05-11-1634 

 onderwerp Transport van onroerend goed 
   
 onroerend goed Erf en where 
  Kampen, Oudestraat, tussen koper en Anna Franck, strekkend vd where  

1
) 

   
 comparanten Henricksz, Egbert Verkoper Echtpaar 
  Jellemans, Bettgen Verkoopster  
  Helmichsen, Henrick Koper  
     
 samenvatting Comparanten verklaren gerechtelijk te hebben gecedeerd aan Henrick 

Helmichsen een plaats en where, vrij van uitgaande rente, waarbij 
afgesproken is dat de watergang die over het erf loopt, zal blijven zoals hij 
nu is, verder dat de deuren, vensters en ruiten na bewoning door verkopers 
dicht gemaakt zullen worden zodat zij geen licht meer krijgen van de plaats, 
tevens wordt afgesproken dat verkopers water uit de put via een pomp tot 
aan hun huis op de Oudestraat mogen halen. Hoewel verkopers het huis op 
de Oudestraat nog niet hebben overgedragen, beloven zij dit naar stadsrecht 
te zullen doen, waarvoor zij als onderpand stellen de overwaarde van 
genoemd huis en hun andere goederen. 

   
 bijzonderheden 

1
) van Bartolt Suijvers tot aan de where van Albert Gerritsz Barbier 

   

 

 

113 RAK  89 FOLIO:       53v DATUM:        11-02-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lambertsz, Egbert Volmachtgever  
  Arentsz, Berent Volmachtgever  
  Sael, mr Jan Jans Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Jan Jans Sael om, in der minne 

of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen voor het stads- en land gerecht in 
Kampen en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

114 RAK  89 FOLIO:        54 DATUM:        24-02-1635 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijnvisch, Evert Volmachtgever Echtg. S. Sabe 
  Sabe, Jan Volmachtgever Broers – en echtgenote 
  Sabe, Jacques Volmachtgever En echtgenote 
  Sabe, Peter Gevolmachtigde Koopman Amsterdam 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun broer/zwager Peter Sabe 

om te verschijnen voor de bewindhebbers van de Oostindische Compagnie 
te Amsterdam en daar het dividend te incasseren van hun kapitaal van ƒ3000 
c.g. op naam van wijlen hun (schoon)vader Ferdinand Sabe en daarbij alle 
formaliteiten te vervullen, zoals comparanten gedaan zouden hebben, indien 
tegenwoordig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

115 RAK  89 FOLIO:        54 DATUM:       18-03-1634 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Elbruch Comparante  
  Hendricksz, Thoenis Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Thoenis Hendricksz de erfenis en goederen te 

hebben ontvangen van Greete Henricx, waarvoor zij hem bedankt met 
belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

116 RAK  89 FOLIO:       54v DATUM:       16-04-1635 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lamberts, Engbert Wdn. van Jacomina Francks Vader 
  Dirricks, Roloff Voogd  
  Roeloffs, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Janneken Egberts als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

117 RAK  89 FOLIO:       55 DATUM:       06-06-1635 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Millius, Elsabet        Volmachtgeefster  
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Millius, Jacobus Gevolmachtigde Broer -  Apotheker 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar broer Jacobus om, in der 

minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen in Harderwijk of elders en 
geeft hem de macht van procureur ad lites om alles wat noodzakelijk is te 
doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

118 RAK  89 FOLIO:        55v DATUM:         30-06-1635 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Brouwerij, schuit en hof 
   
 comparanten Smitt, mr Ernst Gerritsz  Schuldenaar  
  Coen, Cornelis Jans Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Cornelis Jans Coen een bedrag van 

ƒ440 c.g., dat hij belooft te betalen met Allerheiligen a.s., waarvoor hij als 
onderpand stelt zijn brouwerij, schuit en hof.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

119 RAK  89 FOLIO:        56 DATUM:       20-08-1635 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentsz, Egbertgen Schuldenares Wed. Cornelis Tissen 
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Laurens, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Johan Laurens een bedrag van 

ƒ25 c.g. wegens een lening van drie jaar geleden en belooft dit met Martini 
1636 met ƒ6 c.g. rente te betalen, waarvoor zij als onderpand stelt haar 
persoon en goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

120 RAK  89 FOLIO:       56  DATUM:        22-04-1636 

 onderwerp Verklaring 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evertsen, Evert Comparant  
  Evertsen, Evert Vader  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn vader ƒ60 c.g. te hebben ontvangen als erfenis 

van zijn moeder, m.u.v. de nering, waarvoor hij hem bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

121 RAK  89 FOLIO:       56v DATUM:       17-08-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Engele Volmachtgever  
  Langenburch, d.Gooswinus  v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Gooswinus van Langenburch om zijn 

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

 

122 RAK  89 FOLIO:        57 DATUM:        23-05-1634 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claesen, Franck Wdn. van Annegen ter Steege Vader 
  Jacobs, mr Jan Voogd  
  Steege, Henrick ter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Albertken Francks als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

123 RAK  89 FOLIO:         57 DATUM:        30-07-1634 

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

ƒ50 c.g., dat hij belooft te betalen tegen 6 procent rente met Martini 1635, 
waarvoor hij al zijn goederen als onderpand stelt.   

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

124 RAK  89 FOLIO:       57v DATUM:        18-09-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Loussen, Egbert Volmachtgever  
  Stuijrman, H. Crachtsen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan H. Crachtsen Stuijrman om, in der 

minne of gerechtelijk, voor het stad- of landgerecht van Kampen zijn zaken 
te behartigen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

125 RAK  89 FOLIO:       58 DATUM:       10-11-1635 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dercksz, Frans Comparant  
  Gerritz, Hester Comparante  
  Steenberch, Thomas Roloffsen Tegenpartij  
  Rijnvisch, Evert Tegenpartij  
     
 samenvatting Comparanten verklaren met Thomas Roloffsen Steenberch en Evert 

Rijnvisch alle kwesties die zij hadden te hebben opgelost, waarvoor zij 
elkaar bedanken met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

126 RAK  89 FOLIO:        58 DATUM:         20-04-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Goertz, Francke Volmachtgever  
  Jacobsz, Johan Momber  
  Wijntges, Johan Gevolmachtigde Muntmeester Kampen 

1
) 

  Reijdt, Johan van Gevolmachtigde Koopman Amsterdam 
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 samenvatting Comparant en de voogd over Johan Jellis, de zoon van Roeloff Jellis en 

wijlen Claertgen Wijntges, hebben een volmacht verstrekt aan de oom/neef 
van hun pleegkind Johan Wijntges en aan Johan van Reijdt om de zaken van 
het pleegkind waar te nemen i.v.m. het sterfhuis van diens grootvader 
Henrick Wijntges, goederen te verkopen, geld te ontvangen en verdere 
formaliteiten te verrichten, waarvoor zij hen de macht van procurator ad lites 
geven. 

   
 bijzonderheden 

1
) en Overijssel 

   
 

De bladzijden 59 t/m 64v zijn blanco. 

127 RAK  89 FOLIO:        65 DATUM:         22-01-1634 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Geert Wdn. van Fenneke Geertz Vader 
  Everts, Tijmen Voogd  
  Crijntz, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Elsgen, Grietgen en 

Janneke Geertz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ200 c.g. en 
belooft hen te verzorgen en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik en geeft zijn 
kinderen een hoicke bij hun huwelijk, als dit mogelijk is. 
NB. in de kantlijn: op 07-12-1636 melden de erven van comparant dat de 
voogden het geld aan hen uitgekeerd hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

128 RAK  89 FOLIO:      65 DATUM:        29-01-1634 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vene, Geert Claesen Comparant  
  Jacobs, Cornelis Comparant  
  Berentz, mr Peter Curator  
  Sluiter, Jan Curator  
     
 samenvatting Comparanten, zwager en bloedverwant van wijlen Jennegen Lentinck, 

verklaren dat de curatoren over het sterfhuis aan het H. Geesten Gasthuis, 
waar beide dochters van overledene verpleegd worden, hun portie hebben 
uitgekeerd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 



45 
 

129 RAK  89 FOLIO:       65v DATUM:       03-02-1634  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Geertgen Volmachtgeefster Wed. Johan Minicus 
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Jansz, Henrick Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Henrick Jansz om aan Reijner Jansz 

uit Genemuiden aan te zeggen dat de achterstallige ƒ100 c.g. en de rente 
over de laatst twee jaar in mei a.s. moet worden betaald en verder al het 
nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

130 RAK  89 FOLIO:      66 DATUM:       04-02-1634 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Veene, Geert Tijmensz Schuldenaar  
  Jans, Geesken Schuldeiseres Dienstmaagd 
  Witten, Arent Schuldeiser  
  Steenberch, Jacob Roloffs Schuldeiser  

  Ingen, Roloff van Schuldeiser Voogd over kinderen 
1
) 

  Steenberch, Thonis Roloffsen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan diverse crediteuren, zoals  Geesken 

Jans, ƒ100 c.g., te betalen in april 1634, aan verschillende andere personen 
ƒ212 c.g. te betalen op 12-07-1634, aan Roloff van Ingen ƒ32 c.g. voor 
gekochte twijg en ƒ120 c.g. aan Thonis Roloffsen Steenberch, met a.s. Pasen 
te betalen tegen 6 procent. Hij belooft dit alles te betalen en stelt als 
onderpand het geld dat hem nog toekomt van zijn vader Tijmen Veene en 
zijn moederlijke goederen en erfenis, die nog bij zijn vader berusten. 

   
 bijzonderheden 

1
) van Peter Avercamp en wijlen Elisabeth van Ingen 

   

 

 

131 RAK  89 FOLIO:       66v DATUM:        08-02-1634 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Veene, Geert Tijmensz Wdn. van Anneke Albartz Vader 
  Veene, Jan Tijmen Voogd  
  Peters, Melis Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geertgen, Anneken, 

Albart en Elsgen Veene als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ25 
c.g., na betaling van zijn crediteurs uit zijn moederlijke goederen die nog bij 
zijn vader berusten en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten 
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leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

132 RAK  89 FOLIO:       66v DATUM:        13-02-1634 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Scheltstrate, Gerrit van der Schuldenaar En echtgenote 
  Raes, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Raes een bedrag van ƒ71-10 

c.g., een termijn van de aankoop van een slachtkoe, waarvoor hij als 
onderpand stelt zijn roerende en onroerende goederen en speciaal zijn 
mantel, hoicke, een zwart costuum, zijn kleinodiën, huisraad, gereedschap 
en een bed met toebehoren, als bij verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

133 RAK  89 FOLIO:       67 DATUM:       22-02-1634 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Veene, Geert Tijmensz Comparant  
  Veene, Tijmen Vader  
     
 samenvatting Comparant verklaart in aanwezigheid van de voogden over zijn kinderen, dat 

zijn vader Tijmen Veene hem de erfenis en goederen van zijn moeder heeft 
overgedragen, waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

134 RAK  89 FOLIO:       67v DATUM:       17-03-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Gerrit Volmachtgever Kamperveen 
  Sael, mr Jan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Jan Sael om zijn zaken waar te 

nemen, met macht van substitutie. 
   
 bijzonderheden Geen 
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135 RAK  89 FOLIO:      67v DATUM:      25-03-1634 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenberch, Gerrit Jansz Borg  
  Dorholt, Johan   Crediteur Koopman Amsterdam 
  Gerritz, Femme Schuldenares  
     
 samenvatting Comparant heeft zich gerechtelijk borg gesteld voor de crediteuren van 

Femme Gerritz, op verzoek van Johan Dorholt voor een bedrag van ƒ480 c.g. 
waarvoor deze laatste reeds beslag had laten leggen en dat comparant heeft 
ontvangen; van hem wordt verwacht dit geld weer in te brengen voor de 
crediteuren die nog niet betaald zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

136 RAK   89 FOLIO:      68 DATUM:       18-04-1634 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Guetgen Comparante  
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Willemsz, Johan Comparant  
  Backer, Hermen Geertz Voogd  
  Evertz, Albart Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogden de goederen en erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

137 RAK  89 FOLIO:        68 DATUM:        25-04-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sucksma, Goesen Volmachtgever Koopman Amsterdam 
  Veene, Jacob Hermansz Gevolmachtigde Eerzaam 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jacob Hermansz Veene om, in der 

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

 

138 RAK  89 FOLIO:       68v DATUM:        26-04-1634 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Goosen Comparant Echtg. Geesken Otten 
  Gerrits, Berent Comparant Echtg. Merrigen Otten 
  Lucasz, Cornelis Erfgenaam Wdn. Stientgen Berents 
     
 samenvatting Comparanten, mede caverende voor hun echtgenotes en voor Jacob Rijcks 

en Egbert Hendricks, verklaren van Cornelis Lucasz ontvangen te hebben de 
goederen die de neef van hun echtgenotes, Berent Cornelis die zich in het 
buitenland bevindt, van zijn tante Stientgen Berents toekomen, ad ƒ27 c.g.,  
volgens testament dd 07-02-1617, waarvoor zij hem bedanken met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

139 RAK  89 FOLIO:        69 DATUM:       22-05-1634 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Greetken Wed. van Thijs Arentsz Moeder 
  Bouwsen, Bouwen Voogd  
  Evertsz, Harmen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Peter en Arent Thijsz 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ25 c.g. die de voogden 
met Michael volgend jaar zullen ontvangen 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 
   

 

 

140 RAK  89 FOLIO:       69v DATUM:        23-06-1634 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lucas, Greetgen Comparante  
  Breda, Johan van Momber  
  Lucassen, Jacob Schuldenaar  
  Brouwerius, Johannes Schuldeiser IUD 
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 samenvatting Comparante heeft beloofd in zes weken tijd aan Johannes Brouwerius te 
betalen ƒ9½-7 g.g. die haar broer Jacob Lucassen hem schuldig is wegens 
twee jaar huishuur, waarvoor zij haar goederen als onderpand stelt, als bij 
verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Boven het te betalen bedrag staat geschreven: twaalf 
   

 

 

141 RAK  89 FOLIO:        70 DATUM:        00-06-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Voorens, jfr Geesina   Volmachtgeefster Wed. Donckels   
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Jans, Henrick Gevolmachtigde Koopman Deventer 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Henrick Jans om, in der minne of 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

142 RAK  89 FOLIO:         70 DATUM:        14-07-1634 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Anna Comparante  
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Reijnersz, Vribbelt Comparant Echtg. Agnete Jansz 
  Jelisz, Johan Voogd  
  Rutgersz, Aelt Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogden de erfenis van hun vader 

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

 

 

143 RAK  89 FOLIO:       70v DATUM:       22-07-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cuinreturff, jkr Gerrit Gevolmachtigde  
  Glauwe, jkr Jacob Volmachtgever  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
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 samenvatting Wegens een specifieke volmacht dd 02-01-1634 in Kampen aan comparant 

gegeven, heeft deze op zijn beurt een volmacht verstrekt aan Peter Vette om, 
in der minne of gerechtelijk, te vorderen van Fransch van Wilsem de 
honderd daalders die hem toekomen en daarbij al het noodzakelijke te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

144 RAK  89 FOLIO:        71 DATUM:        28-07-1634 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Greetgen Wed. van Sijmen Jansz Moeder 
  Petersz, Louwe Voogd  
  Jansz, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Johan, Mettha en 

jonge Jan Sijmensz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag 
van ƒ500 c.g., de opbrengst van de kleren, alles te versterven van het ene 
kind op het andere, de dochter een bed met toebehoren en de zoons het geld 
van het verkochte paard en belooft hen te verzorgen en te doen wat een 
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het 
vruchtgebruik.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

145 RAK  89 FOLIO:         71 DATUM:        29-07-1634 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Snijpert, Gisbert Jansz    Schuldenaar  
  Josten, Arent  Schuldeiser Kerkmeester van 

1
) 

     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Arent Josten ten behoeve van het 

Gasthuis ƒ35 c.g. die hij belooft te betalen met a.s. Michael, onder verband 
van zijn persoon en goederen.   

   
 bijzonderheden 

1
) het H. Geertruiden Gasthuis 

   
 

 

146 RAK  89 FOLIO:       71v DATUM:       15-08-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lamberts, Geurt Volmachtgever  
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  Brouwerius, Johannes Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Brouwerius om, in der 

minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Kampen en elders in 
Overijssel en geeft hem de macht van procurator ad lites om al het nodige te 
doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

147 RAK  89 FOLIO:       71v DATUM:       15-09-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendrix, Gerrijt Volmachtgever Uit Grafhorst 
  Langenburch, d. Gooswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Gooswinus van Langenburch 

om al zijn zaken in Kampen waar te nemen. 
   
 bijzonderheden Er heeft gestaan “te borge gesteld”, dit is min of meer doorgehaald. 
   

 

 

148 RAK  89 FOLIO:       72 DATUM:       23-09-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vrijdach, Goert Volmachtgever  
  Vollenhoo, Arnoldus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Arnoldus Vollenhoo om, in der minne 

of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen, waarbij hij hem de macht van 
procurator ad lites geeft om te handelen zoals comparant zelf gedaan zou 
hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

149 RAK  89 FOLIO:        72v DATUM:        02-10-1634 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelis, Geesken Comparante  
  Borchreven,  Jacob Echtgenoot  
  Peters, Cornelis Vader  
  Lamberts, Wolter Voogd  
  Michgels, Harmen Voogd  
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 samenvatting Comparante verklaart van haar vader en voogden de goederen en erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

150 RAK  89 FOLIO:       73 DATUM:        20-10-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ligger, Geert Volmachtgever  
  Willemsen, Henrick Volmachtgever  
  Goir, Berenardus van Gevolmachtigde Procureur Elburg 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Berenardus van Goir om, in der 

minne of gerechtelijk, alle renten, pachten en uitstaande schulden te innen in 
Elburg en elders en zijn verdere zaken waar te nemen, daarbij al het nodige 
te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

151 RAK  89 FOLIO:        73 DATUM:       13-11-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claesz, Gretken Volmachtgeefster Echtg. Jacob Rijcksen 

1
) 

  Hoff, J. Momber  
  Sluijter, Franck Claesen Gevolmachtigde Broer 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar broer Franck Claesen Sluijter 

om bij de bewindhebbers van de Oostindische Compagnie te Amsterdam de 
gage van haar echtgenoot te vorderen over zes maanden en verder al het 
nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
)  scheepstimmerman in dienst van de V. O. C. vertrokken naar Oost-Indië 

   

 

 

152 RAK  89 FOLIO:       73v DATUM:        18-01-1635 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Francken, Gerrijt Comparant Echtg. Mergien Peters 
  Hendrix, Cornelijs Voogd  
  Bartols, Willem Voogd  
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 samenvatting Comparant verklaart dat de gewezen voogden van zijn echtgenote, die in 

Zwolle in het kraambed ligt, hem hebben uitgekeerd de erfenis en goederen 
van zijn schoonvader Peter de Duikere, waarvoor hij hen bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

153 RAK  89 FOLIO:       74 DATUM:         06-02-1635 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Geertien Schuldenares Echtg. Bartolt Lubberts 
  Breda, Johan van Momber  
  Andries, Goosen Borg  
     
 samenvatting Comparante, alhier aangehouden, verklaart schuldig te zijn ƒ17-4 c.g. die zij 

belooft a.s. maandag over acht dagen te betalen, waarvoor Goosen Andries 
borg staat. 

   
 bijzonderheden Schuldeiser is niet vermeld. 
   

 

 

154 RAK  89 FOLIO:        74v DATUM:        26-02-1635 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Erf genaamd de Brijnck   
  Kampereiland, tegen Grafhorst aan  
   
 comparanten Potegom, jkr Gerhart van Schuldenaar  
  Petersz, Petergen Schuldeiseres Wed. Wijnolt Jansz 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Petergen Petersz een bedrag van 

ƒ200 g.g. wegens kostgeld en schulden en belooft dit te betalen tegen ƒ6 g.g. 
rente, waarvoor hij als onderpand stelt zijn aandeel in een erf, zijn andere 
goederen en de pacht die hij van de meier ontvangt, om zodoende 
schuldeiseres schadeloos te stellen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

155 RAK  89 FOLIO:      75 DATUM:        17-03-1635 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritz, Golde Comparante  
  Edelman, Willem Echtgenoot  
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  Andriesz, Rijck Voogd  
  Hubertz, Geurt Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

156 RAK  89 FOLIO:       75 DATUM:        18-03-1635 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsen, Gijsbert Comparant  
  Stoene, Peter Erfgenaam Echtpaar 
  Jurriens, Greete Erfgename  
     
 samenvatting Comparant, mede caverende voor zijn broer Engele Hermsen, verklaart van 

Peter Stoene en diens echtgenote de goederen en erfenis van zijn broer 
Gijsebert Geertz ontvangen te hebben, waarvoor hij hen bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

157 RAK  89 FOLIO:       75v  DATUM:        19-03-1635 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geerloffs, Gerrit Comparant Echtpaar 
  Berentz, Aeltjen Comparante  
  Schuire, Aeltgen van der   Comparante  
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Henricksz, Thonis Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van Thonis Henricksz de erfenis en goederen te 

hebben ontvangen van hun tante Grietgen Henricksz, waarvoor zij hem 
bedanken met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

158 RAK  89 FOLIO:       75v DATUM:       19-03-1635 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Hermensz, Gijsbert Comparant  
  Louwe, Derck Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparant, mede caverende voor zijn broer Engel Hermens, verklaart van 

Derck Louwe de goederen en erfenis van zijn moeder en zijn tante Lisbet 
Geertz ontvangen te hebben, waarvoor hij hem bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

159 RAK  89 FOLIO:       76 DATUM:       08-04-1635 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Horst, Gerrit van der Borg  
  Claesen, Dirck Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant stelt zich borg voor Dirck Claesen ten behoeve van de pachters 

van de Landschaps Maalaccijns, vanwege de aanspraken die deze op hem 
hebben voor drie zakken rogge zonder mout. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

160 RAK  89 FOLIO:      76 DATUM:       13-04-1635 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ems, Hermen van Borg  
  Beecke, Arent toe Begunstigde  
  Thijden, Claes Geertsen Aanvrager c.s. 
     
 samenvatting Hoewel comparant zich borg gesteld heeft voor Arent toe Beecke, op 

verzoek van Claes Geertsen Thijden c.s. voor de betaling van de 
proceskosten van een leenproces voor het hof van Putten, voor leenheer jkr 
Johan van Haesten, heer van Putten, heeft Gerrit Jans Steenberch 
comparant gegarandeerd hem schadeloos te zullen stellen voor zijn 
borgtocht, onder verband van zijn persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

161 RAK  89 FOLIO:      76v DATUM:      12-05-1635 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
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 comparanten Potegom, jkr Gerhardt van  Schuldenaar  
  Petersz, Petergen Schuldeiseres Wed. Wijnolt Jansz 
  Brouwer, Johan Minicus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft dd 26-02-1635 bekend ƒ200 g.g. schuldig te zijn aan 

Petergen Petersz wegens kostgeld en een betaalbelofte gedaan en heeft nu 
een volmacht verstrekt aan Johan Minicus Brouwer om namens hem te 
verschijnen voor het gerecht van Zalk en daar voor schuldeiseres een akte 
van vestenis te passeren voor betaling van hoofdsom en rente, met als 
onderpand zijn goederen en landerijen in Zalk en elders. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

162 RAK  89 FOLIO:      77 DATUM:       05-06-1635 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jansz, Geertruit Wed. van Evert Wijntges Moeder 
  Wijntges, Johan Voogd Muntmeester 
  Couretz, Gerrit   Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Bartha als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd de erfenis van haar grootvader Rijk Henricks 
Wijntges 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 
   

 

 

163 RAK  89 FOLIO:       77v  DATUM:       10-06-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Voorens, Gesina Volmachtgeefster Wed. A. van Donckel 
  Gansneb gnd T., Reijner Momber  
  Munts, Conradus Gevolmachtigde Procureur Zwolle 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Conradus Munts om, in der minne 

of gerechtelijk, in Zwolle en de regio alle renten, uitstaande schulden en 
pachten te innen, aflossingen aan te zeggen en verder alle formaliteiten te 
vervullen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

164 RAK  89 FOLIO:      78 DATUM:      08-07-1635 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed Samereusschip 
   
 comparanten Goetcoop, Goert Conelissen Schuldenaar  
  Dircks, Jelis Schuldeiser  
  Visscher, Willem Jans Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jelis Dircks een bedrag van ƒ925 

c.g. wegens een gekocht samereusschip en belooft dit in termijnen te 
betalen, te weten bij levering van het samereusschip ƒ200 c.g. en daarna 
jaarlijks ƒ100 c.g., het laatste jaar ƒ125 c.g. Als onderpand stelt hij het 
samereusschip, zijn persoon en goederen en er wordt een borg aangewezen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

165 RAK  89 FOLIO:      78v DATUM:       27-07-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritz, Gerrigen Volmachtgeefster Oldebroek 
  Hoochstraten, Henrick van  Momber  
  Langenburch, d. Gooswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Gooswinus van Langenburch om, in 

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

 

 

166 RAK  89 FOLIO:       79 DATUM:       03-08-1635 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Keijlwers, Geesina Comparante  
  Coopius, Sebastinus Echtgenoot Med. dr. 
  Brouwerius, Johannes Voogd IUDr 
  Smitt, mr Hans Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar moeder en haar gewezen voogden de 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

167 RAK  89 FOLIO:       79 DATUM:         13-08-1635 

 onderwerp Borgstelling 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Geesgen Borg Wed. Berent v. Dulmens 
  Joachimsz, Berent Momber  
  Bevergeerde, Johan Jansz v. Begunstigde  
     
 samenvatting Comparante verklaart zich borg te hebben gesteld voor Johan Jansz van 

Bevergeerde voor een bedrag van ƒ506 c.g. met veertien dagen te betalen 
aan Johan van Greve, waarvoor zij haar persoon en goederen als onderpand 
stelt. 
NB. in de kantlijn: op 29-09-1636 meldt comparante dat de weduwe van 
schuldeiser is voldaan van bovenstaande. [datum is niet goed leesbaar] 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

168 RAK  89 FOLIO:      79v DATUM:       21-08-1635 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Geertruit Comparante  
  Huberts, Dirrick Echtgenoot  
  Jansen, Jan Vader  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar vader de goederen en erfenis van haar 

moeder ontvangen te hebben,  waarvoor ze hem bedankt met belofte van 
vrijwaring. De (niet genoemde) voogden worden van hun taak ontheven. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

169 RAK   89 FOLIO:        80 DATUM:       ongedateerd 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermens, Gijeltgen Comparante Wed. J. v. Grevens  
  Bevergeerde, Jurrien van  Momber  
  Schuppinge, Henrick van Momber  
  Sande, Berend ter Tussenpersoon  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat Berent ter Sande haar heeft uitgekeerd een bedrag 

van ƒ600 c.g. dat haar toekomt vanwege een transport van Luijer Jansz aan 
haar overleden echtgenoot, waarvoor zij hem bedankt met belofte van 
vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
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170 RAK  89 FOLIO:        80 DATUM:         10-10-1635 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Geertien Comparante  
  Breda, Johan van Momber  
  Jans, Gerbrant Voogd  
  Hagedoorn, Dirck Michiels Voogd  
  Hagedoorn, Harmen Michielsz Vader  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

171 RAK  89 FOLIO:       80v DATUM:       30-10-1635 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrixen, Gerrijt Comparant  
  Henrixen, Roloff Comparant  
  Veene, Geert Voogd  
  Meeussen, Gerrijt 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 
   

 

 

172 RAK  89 FOLIO:        80v DATUM:        02-11-1635 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenberch, Gerrit Borg Eerzaam 
  Hoffman, Johan Begunstigde  
  Jacobs, mr Reijner Aanvrager De weduwe van … 
     
 samenvatting Ten behoeve van de weduwe van mr Reijner Jacobs, stelt comparant zich  

borg voor Johan Hoffman voor de aanspraken die de weduwe op hem heeft. 
   
 bijzonderheden Geen 
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173 RAK  89 FOLIO:       81 DATUM:       04-12-1635 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goeverts, Gerrijt Schuldenaar  
  Smit, Roloff Schuldeiser Ruiter 
     
 samenvatting Comparant verklaart belooft te hebben aan Roloff Smit zijn schuld van ca. 

ƒ40 c.g. in termijnen te betalen aan Johan Roloffs, te weten ƒ10 c.g. per 01-
01-1636, in mei daaropvolgend weer ƒ10 c.g. en met Nieuwjaar 1637 de rest, 
waarvoor hij zijn persoon en goederen als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

174 RAK  89 FOLIO:        81 DATUM:        18-01-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Diverse stukken land buitensdijks en binnendijks 
  Oosterwolde,  op het erf van Peter Melis 
   
 comparanten Roeloffs, Gretken Volmachtgeefster Echtg. Jan Corsten 
  Jansz, Trijne Volmachtgeefster Echtg. Floris Florisen 
  Hoff, J. Momber  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun echtgenoten om voor het 

gerecht van Doornspijk te verschijnen en daar na ontvangst van de koopsom 
gerechtelijk te transporteren aan de echtgenote van burgemeester Lutteken 
een stuk land in Oosterwolde, verder om over te dragen aan Carstgen 
Seegers een ander stuk land op hetzelfde erf gelegen en daarbij alle 
formaliteiten te vervullen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

175 RAK  89 FOLIO:        82 DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Geertgen Volmachtgeefster Wed. Cornelis Carstens 
  Hoochstraten, Henrick 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 en daarbij al het nodige te doen. 
   
 bijzonderheden Geen 
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176 RAK  89 FOLIO:        82v DATUM:        23-01-1636 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritz, Geesgen  Comparante Wed. Clas Sterffs(?) 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Gerritz, Thijs Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparante verklaart van Thijs Gerritz de ƒ10 c.g. te hebben ontvangen die 

diens echtgenote, Henrickgen Adrians, haar per testament had gelegateerd, 
waarvoor zij hem bedankt met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

177 RAK  89 FOLIO:        82v DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Bovenpoorte 
   
 comparanten Arentz, Geesgen Schuldenares Wed. Willem P. v. Diest  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Lamberts, Sijmon Schuldeiser Echtpaar 
  Kempe, Aeltgen   Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Sijmon Lamberts en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ100 g.g., dat zij hem nu overdraagt met de rente 
en dat hij mag opeisen van het bedrag dat haar toekomt van de verkoop van 
een huis aan Goosen Hermensz dd 30-09-1628, nu met Pasen 1636, zoals 
comparante anders zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

178 RAK  89 FOLIO:        83 DATUM:        28-01-1634 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lucassen, Henrick Schuldenaar Echtpaar 
  Lubberts, Henrickien Schuldenares  
  Moeck, Peter Henrixen Schuldeiser Echtpaar 
  Dubbelts, Marrigien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Peter Henrixen Moeck en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ21 c.g. wegens verlopen rente, dat zij beloven te 
betalen onder verband van hun persoon en goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
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179 RAK  89 FOLIO:        83 DATUM:        12-02-1634 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Henrick Schuldenaar Uit Epe 
  Hermansz, Evert Schuldeiser Echtpaar 
  Henricksz, Gerritgen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Evert Hermansz en echtgenote een 

bedrag van ƒ320-8 c.g., dat hij belooft te betalen met Michael a.s., waarvoor 
hij als onderpand stelt zijn persoon en goederen, als bij verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

180 RAK  89 FOLIO:        83v DATUM:        13-02-1634 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jelis, Hilligen Wed. van Derck Frericksz Moeder 
  Denis, Herman Voogd  
  Egbertz, Herman Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Joost, Evert, Swaen 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

181 RAK  89 FOLIO:        83v DATUM:       14-02-1634 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Harmen Schuldenaar  
  Claesen, Luijgien Schuldeiser Potgieter 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Luijgien Claesen een bedrag van 

ƒ100 c.g. durante iudicio. 
   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

182 RAK  89 FOLIO:        84 DATUM:        14-02-1634 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Spierlinck, Henrick Gerrijts Gevolmachtigde  
  Vries, Jacob Fransen de Volmachtgever  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart, namens zijn opdrachtgever, een volmacht te 

verstrekken aan Peter Vette om een bedrag van ƒ239-12 c.g. te vorderen van 
Harmen Gijsbert, dat deze schuldig is aan Jacob en Joost Franssen de Vries 
en daarbij al het nodige te doen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

183 RAK  89 FOLIO:        84 DATUM:        28-02-1634 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claessen, Henrick Schuldenaar Wielmaker 
  Hardenberch, Lubbert van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Lubbert van Hardenberch een 

bedrag van ƒ44 c.g., dat hij belooft te betalen heden over een jaar met de 
rente, waar voor hij zijn goederen als onderpand stelt.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

184 RAK  89 FOLIO:        84v DATUM:        03-03-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Een stuk land 
  Kerspel van Heerde, Werven 
   
 comparanten Linde, Henrick Jansz Volmachtgever  
  Hendricks, Lambert Volmachtgever  
  Berentsz, Gijsbert Gevolmachtigde Uit Werven 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de dochter van Lambert Jansz, verstrekken een 

volmacht aan Gijsbert Berentsz om een stuk land in Werven te verkopen, 
eigendom van het pleegkind, en daarbij alle formaliteiten te vervullen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

185 RAK  89 FOLIO:       85 DATUM:        18-03-1634 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
                                                                                            
 comparanten Kees, Harcke Jansz Volmachtgever Kleine Schuitenmaker 

1
) 

  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen, met macht van substitutie.  
   
 bijzonderheden 1) Enkhuizen  
   

 

 

186 RAK  89 FOLIO:        85 DATUM:          09-04-1634 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. Diverse stukken land in Doornspijk, Elburg 
  2. Erven en land op de Haare te Wessinge  
   
 comparanten Benier, Henrick Wdn. van Hilleken Bigge Vader  -   eerzaam 
  Benier, Evert Voogd  
  Benier, Roloff Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Paulus en Henrick 

Benier als moeders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van diverse 
stukken land, een bedrag van ƒ200 c.g. voor de inboedel en de roerende 
goederen; verder de helft van de goederen die Adriaan van Holten in 
vruchtgebruik heeft, inbegrepen de helft van de schulden, alles volgens 
inventaris; het vierde deel van een erf gepacht door Gerrit Huleman en het 
achtste deel van een erf gepacht door Lambert Peters, diverse landerijen en 
een hof. Hij belooft hen lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een 
goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het 
vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Details over het onroerend goed staan in de akte. 
   

 

 

187 RAK  89 FOLIO:        86 DATUM:         07-05-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Boecop, Henrick toe Volmachtgever  
  Wijntges, Johan Volmachtgever Muntmeester 
  Luitenant, Gerrit Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, als voogden over de kinderen van Lucas van Telingen, 

verstrekken een volmacht aan Gerrit Luitenant om, in der minne of 
gerechtelijk, hun zaken waar te nemen in verband met het erfhuis van jfr 
Cornelia toe Boecop, in het sticht van Utrecht en Overijssel en daarbij te 
handelen zoals comparanten zelf gedaan zouden hebben, indien aanwezig,  
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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188 RAK  89 FOLIO:       86v DATUM:       07-06-1634 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsz, Hilleken Wed. van Winolt Gerritsz Moeder 
  Egberts, Arent Voogd  
  Rense, Jan de Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gerrit, Berent, 

Greetken en Zacharias Winolts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 
ieder kind een half pond groot en belooft hen lezen, schrijven en een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

189 RAK  89 FOLIO:        87 DATUM:         13-06-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Boecop, Henrick toe Volmachtgever  
  Swaffken, jkr Reijner     Gevolmachtigde Schoonzoon 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan jkr Reijner Swaffken om, zowel 

binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen, in der minne of 
gerechtelijk, op de Veluwe, voor het gerecht van Gelderland en in het 
graafschap Zutphen; hij geeft hem de macht van procureur ad lites om al het 
nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

190 RAK  89 FOLIO:         87v DATUM:        16-06-1634 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ditmers, Henrick Schuldenaar  
  Gerrijts, Jan Schuldeiser  
  Andries, Goosen Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Gerrijts een bedrag van ƒ49 c.g. 

dat hij belooft te betalen heden over een maand; mocht dit niet gebeuren dan 
zal Goosen Andries als borg dit overnemen, waarvoor diens persoon en 
goederen onderpand zijn, als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 



66 
 

191 RAK  89 FOLIO:        88 DATUM:        13-08-1634 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, op het Haatland 
   
 comparanten Gisbertz, Hermen Comparant  
  Geertz, Thijs Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart getransporteerd te hebben aan Thijs Geertz een 

jaarlijks bedrag van ƒ10 c.g., gedurende negen jaar, gevestigd op een huis 
bewoond door Henrick Willemsz  en geeft hem de macht om het bedrag 
jaarlijks zelf te innen, zoals comparant heeft gedaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

192 RAK  89 FOLIO:       88 DATUM:         01-09-1634     

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Hermen Volmachtgever Scholtes Kamperveen 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor het stads- en landgerecht en 
daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

193 RAK  89 FOLIO:       88v DATUM:        11-09-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Voelvoets Land      
  Mastenbroek, bij Hasselt 
   
 comparanten Boecop, jkr Henrick van Voogd  
  Wintges, Johan Voogd Muntmeester 
  Potegom, Egbert van Comparant Broers 
  Potegom, Berhart van Comparant  
  Boecop, jkr Egbert van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten en de voogden over de kinderen van wijlen jfr Anna van 

Potegom en ltn Lucas van Teijlingen, erfgenamen van hun moeder / tante, 
erfgenamen van een deel van het Voelvoets Land, waarvan de andere helft 
toebehoort aan jkr Egbert van Boecop, een boedel die niet gescheiden is, 
verklaren, in verband met het onderhoud van de dijk bij Veecaten en de 
verkoop ervan, een volmacht te hebben gegeven aan jkr Egbert van Boecop 
om het resterende deel van de kooppenningen te ontvangen, renten en 
huren behorende bij hun aandeel, zoals reeds ontvangen van Jan van 
Ittersum ƒ525-15 c.g. en verder al het nodige te doen, met macht van 
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substitutie. 
   
 bijzonderheden Details in de akte. 
   

 

 

194 RAK  89 FOLIO:        89v     DATUM:         13-10-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bocholt, jfr Henrica van Volmachtgeefster Wed. Oostrum 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, in der minne of 

gerechtelijk, haar zaken waar te nemen voor het stads- en landgerecht tegen 
Jan Jansz Vuil en daarbij alles te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

195 RAK  89 FOLIO:        90 DATUM:        29-10-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albartz, Henrickgen Volmachtgeefster Enkhuizen 
  Steenbergh, Derk van Momber Zoon 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, in der minne of 

gerechtelijk, haar zaken waar te nemen voor het gerecht van Kampen en 
geeft hem de macht van procureur ad lites om daarbij alles te doen wat 
nodig is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

196 RAK  89 FOLIO:        90v DATUM:         05-11-1634 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gijsberts, Henrick Wdn. van Merrigen Jans Vader 
  Henricksz, Jan Voogd  
  Willemsz, Floris Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jennigen, Dirricken en 

Geertgien Henricks als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ330 
c.g. en haar zilverwerk, te versterven van het ene kind op het andere en 
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te  laten leren en te doen wat 
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een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
    
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

197 RAK  89 FOLIO:       91 DATUM:       04-12-1634 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Bovenpoorte 
   
 comparanten Lubberts, Henrickien Wed. van Henrick Lucas Moeder 
  Oldenburch, Jan Ber. v. Voogd  
  Berents, Jan Voogd Metselaar 
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Folcker en Gerrit 

Henricks als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ100 c.g. en 
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat 
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het 
vruchtgebruik, waarvoor zij als onderpand stelt haar woonhuis. 
NB. in de kantlijn: op 05-04-1641 melden de voogden dat Lambert Arentsen, 
koper van het huis, het bedrag met rente aan hen heeft overgedragen, 
waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

198 RAK  89 FOLIO:         91v DATUM:        15-12-1634 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Brouwer, Hermen Gijsberts Schuldenaar  
   Ulenbrock, Gerrit Henricks  Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrit Henricks Ulenbrock een 

bedrag van ƒ97-8 c.g. wegens gekochte mout, dat hij belooft te betalen met 
ƒ25 c.g. alle veertien dagen, te beginnen over twee weken en stelt daarvoor 
als onderpand al zijn goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

199 RAK  89 FOLIO:       92 DATUM:       08-01-1634(?) 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Christophersz, Henrick Schuldenaar Ontvanger Vollenhove 
  Straten, Anna van der Schuldeiseres Wed. Geert v. Sade 
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 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn wegens de aankoop van land in 

Vollenhove aan Anna van der Straten een bedrag van ƒ2000 c.g. dat hij 
belooft te betalen en waarvoor hij als onderpand stelt al zijn goederen.  

   
 bijzonderheden Datum is waarschijnlijk 1635. 
   

 

 

200 RAK  89 FOLIO:       92v DATUM:        14-01-1635 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermens, Hilligen Schuldenares Vroedvrouw Vollenhove 
  Helmichsen, Henrick  Schuldeiser  
  Jansz, Egbert Schuldeiser Op ‘t Einde 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Henrick Helmichsen ƒ35-4 c.g. en 

aan Egbert Jansz ƒ42-6 c.g., dat zij belooft te betalen van haar traktement als 
vroedvrouw, dat zij hierbij als onderpand stelt evenals haar goederen, als bij 
verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

201 RAK  89 FOLIO:       92v DATUM:       25-02-1635 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat, tussen Albert Gerrijts en Henrick Janssen 
   
 comparanten Jans, Henrickien Wed. van Lambert Alberts 

1
) Moeder 

  Sweertsen, Johan Voogd  
  Gerrijts, mr Albert Voogd Chirurgijn 
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Lambert Gerrijts als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 g.g., de opbrengst van de 
kleren, het gereedschap, de boeken en een bed met toebehoren en belooft 
hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een 
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het 
vruchtgebruik, waarvoor zij haar huis als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden 

1
) chirurgijn  

   

 

 

202 RAK   89 FOLIO:        93 DATUM:       24-03-1635 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Zwolle, Hermen Sanders van Schuldenaar Bakker 
  Willems, Gerrijt Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrijt Willems een bedrag van ƒ55 

c.g. wegens verdiend loon, maar over het bedrag is geen overeenstemming;  
hij betaalt nu ƒ30 c.g. die hem van het kuipersgilde toekomen; mocht 
comparant het resterende bedrag alsnog schuldig zijn, dan zal dat in mei a.s. 
voldaan worden onder verband van zijn persoon en goederen. 
NB. in de kantlijn: op 29-10-1635 meldt schuldeiser dat het kuipersgilde hem 
het resterende bedrag heeft betaald, waarvoor hij bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

203 RAK  89 FOLIO:      93v DATUM:         08-04-1635 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Spirlinck, Henrick Gerrits Comparant Kerkmeester 

1
) 

  Steenberch, Gerrit Jansen Comparant Beheerder van het 
2
) 

  Frericks, Jan Comparant  
  Tonis, Geesken Erfgename Wed. Frerick Jacobs 
     
 samenvatting Comparanten, q.q. nu erfgenamen van de overleden kinderen van Frerick 

Jacobs, Lijsbet, Jacobien en Tijmen Frericks, verklaren van de weduwe 
ontvangen te hebben de goederen die, uiteindelijk, op het Gasthuis en 
werkhuis zijn overgegaan, waarvoor zij haar bedanken met belofte van 
vrijwaring.  

   
 bijzonderheden 

1
) van het St. Geertruiden Gasthuis; 

2
) werkhuis 

   

 

 

204 RAK  89 FOLIO:        94 DATUM:        23-04-1635 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf genaamd het Hoff  
  Kampen, Oudestraat, tussen de weduwen R. Rademaker en A. ten Indijck 
   
 comparanten Christophersz, Henrick Schuldenaar Ontvanger Vollenhove 
  Engelen, Gude Schuldenares Echtpaar 
  Steen, Michiel van    Schuldeiser  
  Frericks, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over Arent van 

Weesecke een bedrag van duizend rijksdaalders afkomstig van zijn vaders 
sterfhuis, waarvoor hij gerechtelijk verbindt zijn huis, strekkend van de 
Oudestraat tot aan de Nieuwstraat en zijn andere goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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205 RAK  89 FOLIO:        94v DATUM:        04-05-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Laer, Haedeman van Volmachtgever  
  Langenburch, d. Gooswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Gooswinus van Langenburch om, in 

der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Kampen en elders. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

206 RAK  89 FOLIO:       95 DATUM:        06-05-1635 

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

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

 

 

207 RAK  89 FOLIO:        95 DATUM:         12-05-1635 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Erf 
  Uiterwijk 
   
 comparanten Brouwer, Hermen Willemsz Verkoper  
  Galema,  kapitein Koper  
  Worst, Willem Jacobsz Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart van kapitein Galema de eerste termijn van zijn aan hem 

verkochte halve erf te hebben ontvangen ad ƒ800 c.g., waarvoor hij hem 
bedankt. De zwager van verkoper staat borg voor de goede betalingen van 
koper. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

208 RAK  89 FOLIO:        95v DATUM:        06-07-1635 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
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 comparanten Berentz, Hilleken Wed. van Derk Lubberts Moeder 
  Jansz, Henrick Voogd  
  Henricksz, Albart Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor haar minderjarige dochter Altgen Derksz als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 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 daarvoor als onderpand haar woonhuis en haar goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

209 RAK  89 FOLIO:        96 DATUM:        06-07-1635 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritsz, Henrickgen Comparante  
  Lucas, Lammeke Erfgename Wed. Johan Gerritz 
     
 samenvatting Comparante verklaart van de weduwe van Johan Gerritz het legaat van een 

half pond Vlaams te hebben ontvangen, dat haar bij testament was  
gelegateerd, waarvoor zij haar bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

210 RAK  89 FOLIO:        96 DATUM:         10-07-1635 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steege, Henrick ter Comparant  
  Claesz, Franck Comparant Wdn. A. ter Steege 
  Haminck, Berent Comparant Echtg. H. Plettenburch 
  Steege, Jan ter Comparant  
  Geerts, Tonis Comparant Echtg. M. Lucas 
  Steege, Derck ter Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van Derck ter Steege, als erfgenaam van Gretgien ter 

Steege, de legaten te hebben ontvangen die deze dd 03-03-1626 per 
testament aan hen had vermaakt, waarvoor zij hem bedanken met belofte 
van vrijwaring. Verder heeft Fenneken ter Steege verklaard geen aanspraken 
meer te hebben op Derk ter Steege, inzake haar lijfrente over de ƒ300 c.g. 
waarvan haar kinderen het eigendom bezitten, die de rente hiervan jaarlijks 
aan haar zullen uitkeren. 

   
 bijzonderheden Geen 
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211 RAK  89 FOLIO:        96v DATUM:        13-08-1635 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Velthuijs, Harmen van Comparant Uit Coesvelt 
  Vocht, Melchior    Schuldenaar  Kapitein 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat een bepaalde wetenbrief van kapitein Melchior 

Vocht met het zegel van de verwalter van Vollenhove en de heerlijkheid van 
Kuinre, die vervalt op 31-08, voor echt verklaard is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

212 RAK  89 FOLIO:    97 DATUM:        13-08-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Velthuijs, Harmen Volmachtgever Uit Coesvelt 
  Stuijrman, Crachtsen Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Crachtsen Stuijrman om, zowel 

binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen in Kampen voor het 
landgerecht, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

213 RAK  89 FOLIO:        97 DATUM:        20-08-1635 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aertz, Heijmen Borg  
  Aertz, Egbertgen Begunstigde  
  Wissijnck, Wolter Jansz Aanvrager Burgemeester 
     
 samenvatting Op verzoek van Wolter Jansz Wissijnck, heeft comparant zich borg gesteld 

voor Egbertgen Aertz voor een bedrag van ƒ106 c.g. dat deze schuldig is aan 
burgemeester Wissijnck en belooft dit als zijn eigen schuld te zullen betalen 
op de laatste marktdag, waarvoor hij zijn persoon en goederen als 
onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

214 RAK  89 FOLIO:        97v DATUM:        02-09-1635 

 onderwerp Verklaring 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Smit, Henrick Claeszen Comparant  
  Jacobsz, Johan Zwager  
  Claes, Janneke Zuster  
     
 samenvatting Comparant verklaart aan zijn zwager en zuster de goederen en erfenis van 

zijn vader, Claes Willemsz, die onder zijn moeder, Eva Willemsz, berustten,  
verkocht te hebben, waarvoor hij ƒ80 c.g. ontvangen heeft en hen bedankt 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

215 RAK  89 FOLIO:       98 DATUM:         12-10-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Helmichsen, Henrick Volmachtgever  
  Berents, Peter Volmachtgever  
  Allertz, Peter Gevolmachtigde  
  Gerrits, Cornelis Gevolmachtigde  
  Jansz, Aeltgen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van Jacob Claesen, in dienst van 

de V. O. C. overleden in Oost-Indië, verstrekken een volmacht aan drie 
personen om, samen en ook elk apart, de zaken van de kinderen waar te 
nemen inzake de erfenis van hun vader, met name bij de bewindhebbers van 
de Compagnie en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

216 RAK  89 FOLIO:        98v DATUM:        04-11-1635  

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thonis, Hijlle Wed. van Louwe Jacobsz Moeder 
  Jansz, Gerrit Voogd  
  Henricks, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aelt, Jacob en 

Sijntgen Louwe als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ12 c.g. en 
belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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217 RAK  89 FOLIO:        98v DATUM:       07-11-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Benier, Harmen Volmachtgever De echtgenote van … 
  Hoff, J.  Momber  
  Langenburch, d. Goswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting De echtgenote van Harmen Benier verstrekt een volmacht aan Goswinus van 

Langenburch om, in der minne of gerechtelijk, uitstaande schulden te innen 
in Kampen en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

218 RAK  89 FOLIO:       99 DATUM:        14-11-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stercke, Henrick Volmachtgever  
  Stuijrman, Henricus Cracht. Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henricus Crachtsen Stuijrman om, in 

der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen als procurator ad lites en 
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

219 RAK  89 FOLIO:        99v DATUM:        17-11-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Zes koeweiden 
  IJsselmuiden, op de Weert 
   
 comparanten Claesen, Henrick Volmachtgever Echtg. Heijltgen Gerritz 
  Jansz, Johan Volmachtgever Alias jonge Panne Jan 

1
) 

  Ingen, jkr Joachim van Volmachtgever  
  Vette, mr Petrus Gevolmachtigde Procureur Kampen 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Petrus Vette in verband met de 

toewijzing van de aanspraak van Yvo Sibrands, gevolmachtigde van Gisbert 
Jansz Snippert, echtgenoot van Janneke Cornelis, nagelaten dochter van 
Cornelis Gijsen Rademaker en Alijdt Jans, dochter van Johan Wolters en 
Trijne Jans, inzake zes koeweiden op de Weert van IJsselmuiden en daarbij 
al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) als echtgenoot van Geertgen Peters 
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220 RAK  89 FOLIO:       100 DATUM:        09-12-1635 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijxen, Henrick Schuldenaar Kampereiland 
  Wolters, Lubbert Schuldeiser Broers 
  Wolters, Marcus Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de broers Wolters een bedrag van 

ƒ146-15 c.g. wegens arbeidsloon, te betalen als volgt: ƒ25 c.g. heden over 
twaalf dagen en de resterende ƒ121-15 c.g. met Lichtmis a.s.,waarvoor hij als 
onderpand stelt zijn persoon en goederen. 
NB. in de kantlijn: op 15-02-1635 heeft Lubbert Wolters ƒ61 c.g. ontvangen 
en de rest is beloofd voor eerstkomende mei; op 02-05-1636 heeft 
schuldenaar de rest betaald.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

221 RAK  89 FOLIO:       100v DATUM:        16-12-1635 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Erve Coelvoet 
  Kampen, stadsvrijheid 
   
 comparanten Boeckholt, Hendrina van Comparante Douairière jkr J. v. Oostrum 

1
) 

  Hoff, J. Momber  
  Louwsen,Johan Schuldeiser Burgemeester - echtpaar 
  Petersz, Aeltgen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante vestigt een rente van ƒ200 c.g. per jaar op haar erf Coelvoet en 

belooft dat als de aflossing van hoofdsom en rente een half jaar van tevoren 
wordt aangekondigd, zij of haar erfgenamen schuldeisers onverwijld zullen 
terug betalen. 

   
 bijzonderheden 

1
) in leven Raad Admiraliteit Amsterdam en Drost van Hagensteijn 

   

 

 

222 RAK  89 FOLIO:       101 DATUM:       30-01-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jackels, Harmen Volmachtgever Echtg. Henrickien Jansz 
  Henricks, Henrick Volmachtgever Echtg. Dirckien Jansz 
  Jans, Merrigien Volmachtgeefster Echtg. Bartolt Louwe 

1
) 

  Hoff, J. Momber  
  Langenburch, Goswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan d. Goswinus van 

Langenburch om, in der minne of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen 
voor het stads- en landgerecht, met macht van substitutie. 
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 bijzonderheden 

1
) niet aanwezig 

   

 

 

223 RAK  89 FOLIO:       101 DATUM:       17-03-1636 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentz, Hillige Wed. van Hermen Dercksz Moeder 
  Backer, Johan Jansz Voogd  
  Lamberts, Sijmon Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Trijntgen Hermans als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g. en een bed met toebehoren 
en belooft haar lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen 
wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

224 RAK  89 FOLIO:       101v DATUM:        22-04-1636 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Everts, Hendrickien Comparante  
  Jans, Henrick Echtgenoot  
  Crijnsz, Berent Voogd  
  Hendricksz, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis te 

hebben ontvangen die haar vader, Evert Evertsen, haar voor haar moeder 
heeft bewezen, waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

225 RAK  89 FOLIO:       102 DATUM:        04-05-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Toenissen, Henrick Volmachtgever  
  Toenissen, Berent Volmachtgever  
  Stuijrman, Henrick Cracht. Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Henrick Crachtsen Stuijrman 

om hun zaken voor het stadsgericht waar te nemen. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

226 RAK  89 FOLIO:       102 DATUM:        04-05-1636 

 onderwerp Onderpand 
                                                            
 onroerend goed Hof en erf 
  Kampen, Groenestraat, naast Joachim van Ingen 
   
 comparanten Classen, Henrick Comparant Echtpaar 
  Geertz, Heijltgen Comparante  
  Ingen, Joachim van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren als een speciaal onderpand te hebben gesteld ten 

behoeve van Joachim van Ingen hun huis en hof, omdat zij hem een 
koeweide hebben verkocht op de IJsselmuider Weert, om zo alle hinder die 
daarvan het gevolg kan zijn op hen te verhalen. 

   
 bijzonderheden  
   
 

 

227 RAK  89 FOLIO:        102v DATUM:        07-05-1636 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Willemsz, mr Hermen Verkoper Kistenmaker 
  Voren, jkr Henrick Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart te hebben verkocht aan jkr Henrick Voren de resterende 

termijn ad ƒ87½ g.g. die comparant van Jan Henrick Berentsz, wegens een 
verkocht huis op de Oudestraat, nog tegoed heeft en waarvan koper de 
koopcedule heeft ontvangen, om zodoende het bedrag te kunnen innen 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

228 RAK  89 FOLIO:       103 DATUM:        02-01-1634 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Laurents, Jan Wdn. Wijgmoet Peters Vader 
  Bruijnsen, Geijsebert Voogd  
  Nieuwenburch, Jan Jurgens v. Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Webbegie Jans als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. en belooft haar lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader 
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verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

229 RAK  89 FOLIO:        103 DATUM:        02-01-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf genaamd ter Hocke 
  Vollenhove, in de Lieute 
   
 comparanten Glauwe, jkr Jacob Volmachtgever  
  Lemmeker, Joannes Gevolmachtigde Secretaris Vollenhove 
  Twickeloo, Rodolph Begunstigde En zijn zusters 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Joannes Lemmeker om voor 

het gerecht van Vollenhove te verschijnen en daar te cederen aan Rodolph 
van Twickeloo en zijn zusters de jfr Geertruit, Judith en Johanna van 
Twickeloo, het vierde deel van een erf met alle rechten van dien, zoals 
comparant dit gekocht heeft van Jacob Jan Remmeltsz en daarbij alle 
formaliteiten te vervullen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

230 RAK  89 FOLIO:       104 DATUM:        02-01-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Glauwe, jkr Jacob Volmachtgever  
  Cuinreturff, jkr Gerrit Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan jkr Gerrit Cuinreturff om, in der 

minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor het stadsgerecht van 
Kampen en in Overijssel, zijn uitstaande schulden, renten en pachten te 
innen en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

231 RAK  89 FOLIO:       104v DATUM:        04-01-1634 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hove, Johan van der Schuldenaar  
  Vene, Johan Jacobsz Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Jacobsz Vene een bedrag 
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van ƒ14 c.g. wegens geleverde goederen, waarbij hij verwijst naar hetgeen 
de Raad hem heeft toegezegd, om daarvan de schuld te betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

232 RAK  89 FOLIO:       104v DATUM:        13-01-1634 

 onderwerp Transport van erfenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentz, Jacob Comparant  
  Jacobsz, Johan Zoon Echtpaar 
  Jansz, Altgen Schoondochter  
     
 samenvatting Comparant verklaart ten behoeve van zijn zoon en schoondochter aan hun 

crediteuren te hebben gecedeerd de erfenis die zijn zoon van hem zou 
hebben gekregen en die na zijn dood opeisbaar is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

233 RAK  89 FOLIO:       105 DATUM:      13-01-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brouwer, Jacob Reutgersz Volmachtgever  
  Berentz, Willem Gevolmachtigde Nijmegen 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Willem Berentsz om, in der minne of 

gerechtelijk, het geld te vorderen dat Jan van Embden en Willem Jansz 
Smitt, beiden wonend in de Nederbetuwe in Slickwick, wegens een obligatie 
hem schuldig zijn en daarbij te handelen zoals comparant zou hebben 
gedaan, indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

234 RAK  89 FOLIO:       105v DATUM:        09-01-1634 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. De Lijndemans Camp, buurschap Reenderen 
  2. Zes schepel gezaai in Brummen 
  3. Drie en een halve morgen land in Mastenbroek, bij de Hoge Brug 
  4. Een erf op het Zuideinde, Kamperveen 
   
 comparanten Ruijter, Johan Wdn. jfr Gesina Gansneb gnd T. Vader 
  Gansneb gnd T., Jurrien Voogd  
  Gansneb gndT., Reijner Voogd  
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 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Johan Ruijter als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd de kleren en kleinodiën, de helft van de 
inboedel en van het huis in Zutphen, verder ƒ1200 c.g. die zij in het huwelijk 
heeft ingebracht en waarvan de hoofdsom in Haarlem belegd is. Verder de 
helft van de goederen van de huwelijksgemeenschap, waaronder onroerend 
goed en diverse waardepapieren. Een uitzondering wordt gemaakt voor de 
lijfrente van comparant en andere verplichtingen. Hij belooft hem te 
verzorgen en hem op zijn kosten te laten studeren, te doen wat een goede 
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Meer details in de akte. 
   

 

 

235 RAK   89 FOLIO:      106 DATUM:       25-01-1634 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aertsen, Jan Comparant  
  Aerts, Steventgen Comparante Echtg. Harmen Janssen 
  Berents, Lambert Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogd de goederen en erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

236 RAK  89 FOLIO:       106v DATUM:        29-01-1634 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Johan Comparant Oom 
  Jansz, Clas Comparant Oom 
  Henricksz, Arent Voogd  
  Duiricks, Berent   Voogd  
     
 samenvatting De ooms van de kinderen van wijlen Gerrit Henricksz en Janneke Jansz, n.l. 

Johan en Anna Gerritsz, verklaren van de gewezen voogden ontvangen te 
hebben ƒ112 c.g. als kindsdeel van hun overleden ouders. Zij beloven de 
kinderen te verzorgen en op te voeden, waarvoor zij als onderpand stellen 
hun persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

237 RAK  89 FOLIO:       106v DATUM:       31-01-1634 
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 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lamberts, Jan Schuldenaar Knopenmaker 
  Janssen, Luijr Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Luijr Janssen ƒ145 c.g., restant van 

nog niet afbetaalde opdracht, die hij zal voldoen en waarvoor zijn persoon en 
goederen onderpand zijn. 
NB. in de kantlijn: op 07-02-1634 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

238 RAK  89 FOLIO:       107 DATUM:        14-02-1634 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jasperssen, Jan Comparant  
  Vrerix, Dirrick Voogd  
  Janssen, Jacob Voogd van de Halve Maan 
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de erfenis van zijn ouders 

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

 

 

239 RAK  89 FOLIO:       107 DATUM:       14-02-1634 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jaspersen, Jan Comparant  
  Jaspers, Judit Begunstigde Zuster – A’dam 
     
 samenvatting Comparant verklaart gecedeerd te hebben aan zijn zuster Judit ƒ100 c.g. 

afkomstig van zijn gewezen voogd Dirrick Vrerix en honderd daalders van 
zijn gewezen voogd Jacob Jansen uit de Halve Maan die a.s. Martini komen 
te vervallen. 
NB. in de kantlijn: op 10-04-1635 verklaart Judit Jaspers van bovenstaande 
te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

240 RAK  89 FOLIO:       107v DATUM:        27-02-1634 
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 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backer, Johan Petersz Schuldenaar  
  Stevensz,Jacob  Schuldeiser uit den Ham 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Stevens een bedrag van ƒ150 

c.g. wegens afgekochte grijnen en belooft dit te betalen heden over maand, 
waarvoor hij zijn persoon en goederen als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

241 RAK  89 FOLIO:       108 DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Johan Comparant  
  Jansz, Otto Pleegvader Echtpaar 
  Arentz, Geertgen Pleegmoeder  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor hemzelf en zijn broer Arnolt, dat hun pleegouders 

hen de goederen en erfenis van hun vader, Henrick Jansz, hebben 
uitbetaald, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

242 RAK  89 FOLIO:        108 DATUM:        08-04-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ligger, Johan Volmachtgever  
  Gerritsz, Evert Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Evert Gerritsz om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn uitstaande schulden te innen van Jan Boswaerder uit 
Oldebroek en daarbij te handelen zoals comparant gedaan zou hebben, 
indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

243 RAK  89 FOLIO:         108v DATUM:        01-05-1634 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed Twee huizen 
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  Kampen, Speldenmakerssteeg 
   
 comparanten Olthuijs, Jan Comparant  
  Hoochstraten, Henrick van Schuldeiser Secretaris 
     
 samenvatting Comparant heeft beloofd aan Henrick van Hoochstraten de ƒ100 g.g. 

gevestigd op comparants huizen in de Speldenmakerssteeg, die hij niet mag 
verkopen, te zullen aflossen met de vereiste rente. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

244 RAK  89 FOLIO:        108v DATUM:       05-05-1634 

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

stadsgerecht waar te nemen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

245 RAK  89 FOLIO:        109 DATUM:         

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

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

246 RAK  89 FOLIO:       109 DATUM:         12-05-1634 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Vloeddijk 
   
 comparanten Gerritz, Isebrant Comparant Echtpaar 
  Jansz, Henrickgen Comparante  
  Spierlijnck, Henrick Gerritz Begunstigde  
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  Gerritz, Gerrit Begunstigde  
     
 samenvatting Comparanten verklaren gerechtelijk gecedeerd te hebben aan de voogden 

over Gerrit Jansz, zich bevindend in het buitenland, een termijn van ƒ50 g.g. 
van een huis, gekocht door Johan Buijtedijck, betaalbaar met Pasen en nu 
door hen opeisbaar.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

247 RAK  89 FOLIO:       109v DATUM:        16-05-1634 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aeltz, Johan Wdn. van Grete Gerritz Vader 
  Aeltz, Hermen Voogd  
  Jansz, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Gerrit Jansz de Velde als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een pond Vlaams en belooft hem 
op te voeden en te verzorgen en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

248 RAK  89 FOLIO:        109v DATUM:       09-05-1634 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Potegom, Johan van Schuldenaar Vaandrig 
  Bonth, Thomas de Schuldeiser Echtpaar 
  Egbertz, Elisabeth Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Thomas de Bonth en echtgenote 

een bedrag van ƒ180 c.g. dat hij wel degelijk zal betalen en waarvoor hij als 
onderpand stelt de erfenis van zijn tante jfr Cornelia toe Boecop afkomstig 
van de verkoop van een huis.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

249 RAK  89 FOLIO:        110 DATUM:        09-06-1634 

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

waar te nemen voor het gerecht alhier, tegen wie dan ook. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

250 RAK  89 FOLIO:        110 DATUM:        21-06-1634 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Bovenpoorte 
   
 comparanten Tooren, Jan ten Schuldenaar Boekhouder van het 

1
) 

  Wessels, Jacob Schuldeiser  
  Cornelisz, Jacob Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen uit 

het eerste huwelijk van zijn vrouw met Gerrit Jansz, een bedrag van ƒ355 c.g. 
tegen 5 procent per jaar, afkomstig van hun aandeel in het gereedschap, de 
koeien en de inboedel die hij van de voogden gekocht heeft, de eerste 
termijn vervalt in juni 1635; verder hebben de kinderen nog recht op hun 
aandeel in ƒ701 c.g. aan uitstaande schulden, waarvan comparant t.z.t. 
rekenschap zal afleggen. Als onderpand stelt hij de overwaarde van zijn huis 
en zijn goederen. 

   
 bijzonderheden 

1
) sterfhuis van zijn vrouw Gerbricht Wichgersz 

   

 

 

251 RAK  89 FOLIO:       110v DATUM:       21-06-1634 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tooren, Johan ten Wdn. van Gerbricht Wichgers Vader 
  Wegewaert, Kijliaen Voogd  
  Berentsz, mr Warner Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Gerrigen Jansz als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ118 c.g., zijnde haar aandeel in 
een bedrag van ƒ701 c.g. aan uitstaande schulden, waarvan hij t.z.t. 
rekenschap zal geven en belooft haar lezen en schrijven te laten leren en te 
doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. Hij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

252 RAK  89 FOLIO:        111 DATUM:        23-06-1634 
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 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Jacob Schuldenaar uit de Halve Maan 
  Snippert, Jan Claessen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Claessen Snippert een bedrag 

van ƒ62 g.g., waarvan hij met Jacobi a.s. ƒ12 g.g. zal betalen en het restant 
met Martini van volgend jaar, alles met zes procent rente en onder verband 
van zijn persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

253 RAK  89 FOLIO:        111v DATUM:       27-06-1634 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf  
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Sael, Johan Jacob Schuldenaar  
  Malers, jfr Geertruit Echtgenote Niet aanwezig 
  Willemsz, Elias   Schuldeiser Echtpaar 
  Dubbeltsz, Lumme Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Elias Willemsz en echtgenote een 

bedrag van ƒ600 g.g. wegens resterende kooppenningen van zijn woonhuis, 
waarvan de obligatie nu niet gevonden kan worden en belooft te betalen in 
termijnen: met Pasen 1635 ƒ200 g.g. met rente, in 1636 weer ƒ200 g.g. met 
rente en de rest in 1637. Als onderpand stelt hij de overwaarde van zijn 
gekochte huis, zijn persoon en goederen. 
NB. in de kantlijn: op 17-05-1636 meldt Tijmen van Wilsem ƒ200 g.g. te 
hebben ontvangen, vermits gerechtelijk verwin; in september betaalt 
schuldenaar, met de verlopen rente; uiteindelijk wordt alles betaald, data niet 
goed leesbaar. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

254 RAK  89 FOLIO:       112 DATUM:       07-07-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jans, Jan Volmachtgever Stiefvader  

1
) 

  Stuirman, Henrick Berentsz Volmachtgever Voogd  
1
) 

  Egbertsz, Jacob Volmachtgever Gevolmachtigde 
  Steenberch, Tonis Volmachtgever e.a. 
  Franschen, Dirrick Gevolmachtigde Harderwijk 
     
 samenvatting Comparanten, als mede-erfgenamen van Jan Thonisz van Harderwijck, 

gewezen korporaal van de adelborsten, verstrekken een volmacht aan 
Dirrick Franschen om, in der minne of gerechtelijk, de goederen en erfenis 
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van Jan Thoniszen te inventariseren en te scheiden, de goederen te 
verkopen en verder alle formaliteiten te verrichten die nodig zijn, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) over Berent Lambertsz Stuirman, zoon van Lambert Stuirman 

   

 

 

255 RAK  89 FOLIO:      113 DATUM:       07-07-1634 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Jacob Comparant  
  Goertsz, Heijltgen Echtgenote Niet aanwezig 
  Goertsz, Claesgen Comparante  
  Goertsz, Aeltgen Comparante  
  Goertsz, Berents Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Harms, mr Harmen Voogd  
  Berents, Berent 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 
   

 

 

256 RAK  89 FOLIO:       113v DATUM:         10-07-1634 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Johan Wdn. van Margretha Jans Vader 
  Jansz, Matheus Voogd  
  Willemsz, Jacques Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Johan Jansz als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een pond Vlaams 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 
   

 

 

257 RAK  89 FOLIO:       114 DATUM:        26-07-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Campen, Jacob van Volmachtgever Advocaat hof Friesland 
  Tongeren, jfr Maria van Volmachtgeefster Echtpaar 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Peter Vette om namens hen 

diverse renten en goederen te verkopen en daarbij alle vereiste formaliteiten 
te vervullen; verder om, in der minne of gerechtelijk, hun andere zaken waar 
te nemen, waarvoor zij hem de macht van procurator ad lites geven, in 
comparants afwezigheid te verschijnen voor de heren commissarissen en 
alles te doen wat nodig is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

258 RAK  89 FOLIO:       115 DATUM:       28-07-1634 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backer, Jan Christiaens Schuldenaar  
  Dirrixen, Jan Schuldeiser Oldebroek 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Dirrixen een bedrag van ƒ52 

c.g. dat hij belooft te betalen op Michael a.s., waarvoor hij zijn persoon en 
goederen als onderpand stelt, als bij verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

259 RAK  89 FOLIO:        115 DATUM:        31-07-1634 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelissen, Jan Schuldenaar Molenaar  -  echtpaar 
  Jans, Dirrickien Schuldenares  
  Jans, Meijnert Schuldeiser Harderwijk 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Meijnert een bedrag van 

ƒ100 g.g. dat zij beloven te betalen met St. Jan 1635 met een rente van ƒ6 
g.g, waarvoor hun persoon en goederen onderpand zijn. 
NB. in de kantlijn: op 22-07-1635 meldt Aeltgen Egberts, moeder van 
schuldeiser, dat er ƒ50 g.g. is betaald; op 16-08-1636 meldt zij dat de weduwe 
van schuldenaar haar de rest heeft betaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

260 RAK  89 FOLIO:        115v DATUM:        09-08-1634 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sael, Jan Volmachtgever Echtpaar 
  Malers, jfr Geertruit Volmachtgeefster  
  Steege, Everhardt ter Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Everhardt ter Steege om, in der 

minne of gerechtelijk, renten en uitstaande schulden te innen in Steenwijk en 
Steenwijkerwolt, daarbij te handelen in de geest van comparant en al het 
nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

261 RAK  89 FOLIO:        116 DATUM:        29-08-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roeloffs, Johan Volmachtgever Raadslid 
  Dornebus, Johan Gevolmachtigde Burger uit Zutphen 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Dornebus om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Zutphen en de regio, speciaal die 
tegen jkr van Leuwen, waarvoor hij hem de macht van procurator ad lites 
geeft en verder al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

262 RAK  89 FOLIO:       116v DATUM:       30-08-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ambrosius, Judit  Volmachtgeefster  
  Carpentier, Jans Volmachtgeefster Wed. A. Lorn 
  Langenburch, Gooswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Gooswinus van Langenburch 

om hun zaken voor het stads- en landgerecht waar te nemen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

263 RAK  89 FOLIO:       117 DATUM:       05-09-1634 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Reijnersz, Jan Wdn. van Tonisge Jans Vader 
  Jans, Jan Voogd  
  Florisen, Geert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Reijner, Jan en Aeltgen 

Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ300 c.g. samen en de 
opbrengst van moeders kleren en kleinodiën, de zoons een pink en de 
dochter een bed met toebehoren, alles te versterven van het ene kind op het 
andere en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. Hij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

264 RAK  89 FOLIO:       117v DATUM:        05-09-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Haes, Jan Jacobs Volmachtgever Giethoorn 
  Brouwer, Harmen Gijsbertsen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Harmen Gijsbertsen 

Brouwer om, in der minne of gerechtelijk, van de weduwe van Cornelis 
Clapmurte te vorderen de scheepskoopbrief ad ƒ112-10 c.g. op naam van 
Jochum NN te Amsterdam, waarvan ƒ22 c.g. van de weduwe is en de rest 
van Jochum NN zal moeten worden gevorderd en verder alles te doen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

265 RAK  89 FOLIO:       118 DATUM:       15-09-1634 

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

stadsgerecht waar te nemen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

266 RAK  89 FOLIO:       118v DATUM:       16-09-1634 

 onderwerp Belofte 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritsz, Jan Comparant  
  Dirricks, Aeltgen Begunstigde Wed. R. Gerritsz 
  Jansen, Rempe Borg  
     
 samenvatting Comparant, broer van wijlen Rempe Gerritsz, heeft voor Schepenen belooft 

met een maand of zes weken aan zijn schoonzuster Aeltgen Dirricks ter hand 
te stellen een kopie van het testament van Gerrit Gerritsz, in Wesel gemaakt 
en een afrekening tussen de twee broers en hij zal wat de kinderen van 
overledene toekomt, betalen. Voor alle zekerheid is er een borg aangesteld. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

267 RAK  89 FOLIO:       119 DATUM:      03-11-1634 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Langenburch, Johan van Schuldenaar  
  Thobias, Hans Schuldeiser Koopman A’dam 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hans Tobias een bedrag van ƒ228-3 

c.g. afkomstig van gekochte pijpen Franse wijn, die hij had beloofd bij 
leverantie contant te betalen; de wijn is nu voor acht dagen opgeslagen in 
Kampen om schuldenaar de gelegenheid te bieden zonder uitstel te betalen, 
anders mag schuldeiser de wijn aan iemand anders verkopen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

268 RAK   89 FOLIO:       119 DATUM:        08-10-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Jannigien Volmachtgeefster Wed. P. W. Schoert 
  Breda, Johan van Momber  
  Simonts, Aert Gevolmachtigde Procureur Hoorn 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Aert Simonts om, in der minne of 

gerechtelijk, van Peter Janssen van Camsen, boekhouder te Hoorn, het geld 
te vorderen dat haar toekomt; zij geeft hem de macht van procurator ad lites 
om al het nodige te doen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 



93 
 

269 RAK  89 FOLIO:       119v DATUM:         09-10-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Kaag 
   
 comparanten Schaege, Jacob Cornelijs Volmachtgever Hoorn 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen, met name om actie te ondernemen 
over de kaag van Femme Gerrijts, die tegenwoordig, wegens een 
gerechtelijke bekentenis, in de Burgel ligt en daarbij al het nodige te doen, 
met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

270 RAK  89 FOLIO:       120 DATUM:        15-10-1634 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritsz, Johan Gevolmachtigde Zwager 
  Jans, Jennigen Volmachtgeefster Schoonzuster 
  Meusen, Gerrit Voogd  
  Denijs, Harmen Voogd  
     
 samenvatting Comparant, wegens een volmacht dd 10-10-1634 in Nijkerk gepasseerd, 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

271 RAK  89 FOLIO:       120v DATUM:        20-10-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Landerijen 
   
 comparanten Vecht, jkr Jan van der Volmachtgever  
  Vecht, jfr Sophia van der Volmachtgeefster  
  Breda, Johan van Momber  
  Baxsen, jkr Jacob van    Gevolmachtigde Hr. van Leeuwenberch 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun zwager jkr Jacob van 

Baxsen om, in der minne of gerechtelijk, van jkr Gerrijt Vaecht het geld te 
vorderen van de aan hem verkochte landerijen en verder de formaliteiten te 
vervullen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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272 RAK  89 FOLIO:       121 DATUM:       10-11-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Benhuijs, Johan Gerritsz   Volmachtgever Haarle  
  Brouwerius, d. Johannes Gevolmachtigde IUDr 
  Sael, mrJohan Jansz Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Brouwerius en Johan 

Jansz Sael om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in 
Kampen en omgeving en daarbij alles te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

273 RAK  89 FOLIO:       121v DATUM:       12-11-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Middachten, jkr Jurgen van Volmachtgever  
  Brouwerius, Johannes Gevolmachtigde IUDr 
  Langenburch, d. Gooswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan twee personen om, in der minne of 

gerechtelijk, de inventaris te vorderen van de nagelaten goederen van jfr 
Bouwerts, comparants grootmoeder en het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

274 RAK  89 FOLIO:       121v DATUM:        22-11-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Solins, jfr Johanna     Volmachtgeefster Wed. Peter Roemers 
  Lespierre, Steven de Momber Broer 
  Sappijn, David Gevolmachtigde Koopman Aken 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan David Sappijn om, in der minne of 

gerechtelijk, haar zaken in Aken waar te nemen, goederen, huizen, landerijen 
te verkopen, geld te ontvangen, te kwiteren, zaken te transporteren enz. en 
daarbij te handelen zoals comparante gedaan zou hebben, indien aanwezig.     

   
 bijzonderheden Naam gevolmachtigde is waarschijnlijk: Japin. 
   

 

 

275 RAK  89 FOLIO:       122 DATUM:        24-11-1634 
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 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eckelboom, Jan  - sr en jr Borg  
  Smit, Ernst Gerritsz   Schuldenaar  
  Wegewaert, Gilliaem Schuldeiser  
  Biscop, Dirrick Egbertsz Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten hebben zich borg gesteld voor Ernst Gerritsz Smit, op verzoek 

van Gilliaem Wegewaert en Dirrick Egbertsz Biscop, voor een bedrag van 
ƒ370 c.g., dat zij hen beloven te betalen als hun eigen schuld heden over zes 
weken, waarvoor zij hun persoon en goederen als onderpand stellen. 
Schuldenaar belooft zijn borgen schadeloos te stellen, waarvoor hij zijn 
levende have verbindt. 
NB. in de kantlijn: op 17-07-1637 is alles voldaan.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

276 RAK  89 FOLIO:       122v DATUM:        02-12-[1634] 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reijnersz, Johannes  Volmachtgever Broers 
  Reijnersz, Thijs     Volmachtgever  
  Gisbertsz, Herman Gevolmachtigde Burger alhier 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Herman Gisbertsz om namens 

hen zich te vervoegen bij de bewindhebbers van de Oostindische 
Compagnie en daar het achterstallige geld te vorderen dat hun broer Peter 
Reijnersz, in dienst van de Compagnie, toekomt, om zodoende diens 
schuldeisers te betalen en daarbij al het nodige te doen, met macht van 
substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

277 RAK  89 FOLIO:        123 DATUM:        18-12-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Backer, Johan Volmachtgever  
  Walravens, Ariaentgen Gevolmachtigde Echtgenote 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote om, in der minne of 

gerechtelijk, de erfenis op te eisen van comparants zuster Geertgen Nessels, 
overleden te Maaseik en daarbij te handelen zoals comparant gedaan zou 
hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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278 RAK  89 FOLIO:        123v DATUM:       20-12-1634 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Colck, Jan Henricks Volmachtgever  
  NN, d. Johannes Gevolmachtigde Procurator Giethoorn 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes NN om, in der minne of 

gerechtelijk, de uitstaande schulden en pachten te innen in Giethoorn en de 
regio, speciaal om van Jacob Jan Evertsen te vorderen een bedrag van ƒ40 
verlopen landpacht en daarbij te handelen zoals comparant gedaan zou 
hebben, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

279 RAK  89 FOLIO:        123v DATUM:       27-12-1634 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egbertsz, Jacob Comparant  
  Steenberch, Tonis Voogd  
  Berents, Egbert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de goederen en erfenis te 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

280 RAK  89 FOLIO:        124 DATUM:       02-01-1635 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijers, Jacob Wdn. van Hermtien Rutgers Vader 
  Cornelisz, Gerrit Voogd  
  Cornelisz, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Nise, Rutger, Geertruijt, 

Jan, Wijer, Anna en Mense Wijers als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd de opbrengst van de kleren, te beleggen door de voogden, een 
behoorlijk bed, verder een aandeel in een bedrag van ƒ100 c.g. dat aan de 
voogden wordt overhandigd en belooft hen lezen, schrijven en een ambacht 
te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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281 RAK  89 FOLIO:       124v DATUM:       22-01-1635 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Jutte Comparante  
  Hoochstraeten, Henrick van Momber  
  Berents, Johan Zwager  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar zwager de goederen en het geld te hebben  

ontvangen die haar van haar wijlen zuster Marrigen Willemsz zijn toegekend, 
waarvoor zij hem bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

282 RAK  89 FOLIO:       125 DATUM:        26-01-1635 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Janssen, Jan Borg Alias: jonge Pan Jan 
  Alberts, Simon Borg Kamperveen 
  Alberts, Ernst Schuldenaar Kamperveen 
  Gansneb gnd T., jkr Otto Gevolmachtigde  
  Gansneb gnd T., jkr Henrick Volmachtgever Brgm.  Harderwijk 
     
 samenvatting Comparanten hebben zich borg gesteld voor Ernst Alberts ten behoeve van 

jkr Henrick Gansneb gnd Tengnagel voor een bedrag van ƒ260 c.g. te betalen 
met Jacobi van dit jaar, afkomstig van achterstallige landpacht waarvoor 
diens goederen reeds verbonden zijn als verwonnen panden; schuldenaar 
zal alle schade aan de borgen vergoeden en stelt als onderpand zijn persoon 
en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

283 RAK  89 FOLIO:       126 DATUM:        05-02-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Juncker, Jacob    Volmachtgever Scholtes IJsselmuiden 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, in der minne of 

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

 

 



98 
 

284 RAK  89 FOLIO:       126 DATUM:        02-03-1635 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Bevergeerde, Jurrien van Wdn. van Greetgen Jansz Vader 
  Munster, Derck van Voogd  
  Henricksz, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willemtgen, Daniel, 

Lucas, Matheus en Anneken Jurriens als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd ieder ƒ500 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goede vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn.   Verder voor Willemtgen een bed met 
toebehoren, moeders kleren en een gouden ring, voor Daniel een zegelring, 
en nette kleding en zijn dochter Anneken een bed met toebehoren, haar 
moeders zilverwerk, gewaardeerd op ƒ100 c.g. en twee gouden ringen, zijn 
zoons Lucas en Matheus elk ƒ100 c.g. en twee gouden ringen; alles te 
versterven van het ene kind op het andere. Als hij voortijdig overlijdt, 
moeten de jongste kinderen van vaders geld opgevoed en verzorgd worden. 
Zijn woonhuis is onderpand. 
NB. in de kantlijn: op 08-11-1644 meldt comparant met zijn echtgenote 
Henrickien Jans dat het woonhuis is vervangen door een ander huis op de 
Oudestraat, tussen jkr Knoppert en van Boeckholt, met vrije uitgang in de 
steeg. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

285 RAK  89 FOLIO:       127v DATUM:        04-03-1635 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Keppel, Jan Aertssen Schuldenaar  
  Jans, Louwe Schuldeiser  
  Rijxen, mr Harmen Borg  
  Helmichsen, Henrick Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Louwe Jans een bedrag van ƒ494 

c.g. wegens geleend geld en gehaald bier en andere zaken, dat hij belooft te 
betalen veertien dagen na Pasen a.s., waarvoor hij als onderpand stelt zijn 
persoon en goederen, als bij verwonnen panden. Er worden twee borgen 
aangesteld.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

286 RAK  89 FOLIO:        127v DATUM:        09-03-1635 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Wechuijs, Jan   Wdn. van Aachte Herms Vader 
  Hanecamp, Gerrit Gerritsz Voogd  
  Wechuijs, Thoenijs Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Hermen Jansz als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd honderd daalders, waarvan de voogden 
dadelijk ƒ100 c.g. in handen krijgen om te beleggen, verder een rentebrief uit 
het Sticht van Munster, zo comparant deze mocht krijgen; 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. Hij heeft het 
vruchtgebruik van de resterende ƒ50 c.g. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

287 RAK  89 FOLIO:       128 DATUM:       20-03-1635 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Moeck, Jacob Wdn. van Geertien Gerrijts Med. dr.  -   vader 
  Meijne, Jan Dimmer de Voogd  
  Wessels, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Lijsabet Jacobs als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ300 c.g. en een bed met 
toebehoren en belooft haar lezen en schrijven te laten leren en te doen wat 
een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft 
het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

288 RAK  89 FOLIO:       128v DATUM:       24-03-1635 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Zie akte 
   
 comparanten Gansneb gnd T., Jurrien Wdn. jfr Cath. M. Nagel Luitenant  -  vader 
  Gansneb gnd T., Reijner Voogd  
  Rijnvisch, Evert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aletia, Ertwijn en 

Lucretia Gansneb gnd Tengnagel als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd een rentebrief ad duizend daalders afkomstig van de goederen 
van de gebroeders van Vorden in het stift van Ossenbrugge, idem een 
belegging van duizend daalders op het stift van Munster, verder nog een 
verzegelde brief ad ƒ1000 c.g. op de stad Kampen, een verzegeling van ƒ400 
c.g. op een huis in Harderwijk enz enz. 
Hij belooft hen lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een goed 
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het 
vruchtgebruik. 
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 bijzonderheden Meer details over de kindsdelen in de akte. 
   

 

 

289 RAK  89 FOLIO:      129v DATUM:       25-03-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sloot, jkr Johan Volmachtgever  
  Voorn, jkr Henrick Volmachtgever Echtg. jfr Jorriana Sloot 
  Sloot, jkr Wolter Gevolmachtigde Broer / zwager 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun broer / zwager Wolter om, 

in der minne of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen tegen de erfgenamen 
van Derrick van Keppel in het graafschap Zutphen, inzake de scheiding van 
de boedel, waarvoor zij hem de macht van procurator ad lites geven om alles 
te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

290 RAK  89 FOLIO:        130 DATUM:        07-04-1635 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Persij, Isaec     Comparant  
  Lespierre, Steven Voogd  
  Sain, Anthoni du Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de goederen en erfenis van 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

291 RAK  89 FOLIO:       130v DATUM:       08-04-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Landerijen Zwartedijk 
   
 comparanten Dominicus, Jan Volmachtgever Brouwer 
  Cassier, Coert Jacobs Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Coert Jacobs Cassier om, in der 

minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen tegen Dirrick Willems over 
de scheiding van landerijen aan de Zwartedijk en daarbij te handelen zoals 
comparant gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

292 RAK  89 FOLIO:        130v DATUM:        20-04-1635 

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

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor het stads- en scholtengerecht en 
daarbij te handelen in de geest van comparant, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

293 RAK  89 FOLIO:       131 DATUM:       27-04-1635 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Percelen land 
   
 comparanten Worst, Johan Jacobsz Wdn. van Geertruit Crijns Vader 
  Worst, Willem Jacobsz Voogd  
  Geetz, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geertgen, Crijn, 

Evertgen en Jacob Jansz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een 
aandeel in de landerijen die hij van zijn ouders geërfd heeft en de opbrengst 
van de kleren en lijfstoebehoren en belooft hen lezen, schrijven en een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

294 RAK  89 FOLIO:        131v DATUM:       28-04-1635 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Voorn, Johan Comparant  
  Berents, Berentgen Schuldenares Wed. Henrick Buisgen 
     
 samenvatting Comparant verklaart van Berentgen Berents een bedrag van ƒ20 g.g. 

ontvangen te hebben als huishuur over twee jaar met rente, waarvoor hij 
haar bedankt met belofte van vrijwaring.  
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 bijzonderheden Geen 
   
 

 

295 RAK  89 FOLIO:       132 DATUM:        02-05-1635 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kroger, Jan Berents Wdn. van Lutgert Arents Vader 
  Pitersz, Pouwel Voogd  
  Baltazer, Dirrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Berentgen Jans als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ200 c.g., een bed met toebehoren 
en de opbrengst van moeders kleren en kleinodiën en belooft haar lezen en 
schrijven te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

296 RAK  89 FOLIO:        132v DATUM:        02-05-1635 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roloffsen, Johan Comparant  
  Willemsz, Wessel Schuldeiser Burger uit Zwolle 
     
 samenvatting Comparant verklaart gerechtelijk te hebben beloofd aan Wessel Willemsz om 

op Martini a.s. zijn schuld te betalen, onder verband van zijn persoon en 
goederen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

297 RAK  89 FOLIO:        132v DATUM:        28-05-1635 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Duiren, Johan Buijt van    Wdn. van Susanna Willemsz Vader 
  Verwer, Arent Henricksz  Voogd  
  Jansz, Andries Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willem, Geertruijt en 

Johan Jansz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind een 
pond groot en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en 
te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

298 RAK  89 FOLIO:       133 DATUM:       02-07-1635 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Drie koeweiden 
  IJsselmuider Weert 
   
 comparanten Janssen, Jan Comparant Echtpaar 
  Berents, Merrigien Comparante  
  Snippert, Ghijsebert Janssen Begunstigde  
     
 samenvatting Comparanten verklaren gecedeeerd te hebben aan Ghijsebert Janssen 

Snippert de rechten en gerechtigheden van drie koeweiden, afkomstig van 
wijlen Trine Willemsz en zien daarbij af van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

299 RAK  89 FOLIO:       133v DATUM:       09-07-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en brouwerij 
  Kampen, Oudestraat, bij de Buitenkerk 
   
 comparanten Henricksz, Jelle Volmachtgever Schipper 
  Toorn, Johan ten Gevolmachtigde Zoon 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zoon Johan om te transporteren 

aan Gijsbert van Bronckhorst een huis met brouwerij, die hij hem verkocht 
heeft en daarbij alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

300 RAK  89 FOLIO:      133v DATUM:        16-07-1635 

 onderwerp Geldlening 
   
 onroerend goed Huis en brouwerij 
  Kampen, Achter de nieuwe Muur 
   
 comparanten Vrijdach, Johan Goertsen Schuldenaar  
  Cuinreturff, Margretha Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart heden overgedragen te hebben aan Margretha 

Cuinreturff een jaarlijkse rente van ƒ18 betaalbaar met Pasen, gevestigd op 
zijn  huis en belooft haar de hoofdsom, ƒ300 g.g., terug te betalen indien dit 
een half jaar van tevoren wordt aangekondigd. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

301 RAK   89 FOLIO:       134 DATUM:       27-07-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Johan Volmachtgever Echtpaar 
  Pouwelsz, Henrickgen Volmachtgeefster  
  Damesz, Henrick     Gevolmachtigde Burger Leiden 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Henrick Damesz om, in der 

minne of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen in Holland, in het bijzonder 
de erfeniszaken in Hoorn van Lambert Berentz, waarbij ze hem de macht van 
procurator ad lites geven om al het nodige te doen, met macht van 
substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

302 RAK  89 FOLIO:       134v DATUM:        28-07-1635  

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, in de Hagen 
   
 comparanten E, Jan Jacobsen van     Wdn. van Gessien Henricx Vader 
  Claessen, Jan Voogd  
  Jansen, Marten Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Cornelis, Jacob en 

Henrick Jansz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind ƒ50 
c.g. en belooft hen lezen, schrijven en en een ambacht te laten leren en te 
doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. Hij heeft het vruchtgebruik en stelt als onderpand zijn woonhuis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

303 RAK  89 FOLIO:       135 DATUM:       25-08-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelissen, Jan Volmachtgever  
  Stuijrman, Henrick Crachts. Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Krachtens een volmacht dd 18-11-1633 in Hattem gepasseerd, verstrekt 
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comparant nu een volmacht aan Henrick Crachtsen Stuijrman om de zaken 
van comparants principaal, Abraham Janssen, waar te nemen tegen Jan 
Dimmer de Meijne. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

304 RAK  89 FOLIO:        135 DATUM:        27-08-1635 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Gerrijts, Isebrant Schuldenaar  
  Meijne, Dimmer de Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dimmer de Meijne een bedrag van 

ƒ50 c.g. dat hij zal betalen met Pasen 1637 van het geld dat zijn vrouw, 
dochter van Jan van Campen, als betalingstermijn ontvangt van een huis 
verkocht aan Jan Buijterdijck. 
NB. in de kantlijn: op 16-06-1638 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

305 RAK  89 FOLIO:        135v DATUM:       28-08-1635 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Boeijerschip   
   
 comparanten Leuse, Jelis Willemsz Schuldenaar  
  Eckelboom, Jan Jansen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Jansen Eckelboom een bedrag 

van ƒ450 c.g. afkomstig van een gekocht boeijerschip dat hij zal betalen aan 
Daniel Jelis, eekmeter in Rotterdam, in verband met zijn reis via Rotterdam 
naar Dieppe in Frankrijk; hij zal het schip in Amsterdam laten verzekeren 
voor ƒ1000 c.g. waarvan schuldeiser de verzekeringspapieren krijgt en 
comparant hoopt weer veilig terug te keren met zijn schip. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

306 RAK  89 FOLIO:        136 DATUM:       01-09-1635 

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

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

 

307 RAK  89 FOLIO:       136 DATUM:       13-09-1635 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Praamschip 
   
 comparanten Corsten, Jan Schuldenaar uit Zutphen 
  Goosen, Ariaen Schuldeiser Echtpaar 
  Cornelisz, Annigen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Ariaen Goosen en diens echtgenote 

een bedrag van ƒ250 c.g. voor de aanschaf van een nieuw praamschip, dat 
hij belooft te betalen heden over twee jaar zonder rente, waarvoor hij zijn 
nieuw praamschip met toebehoren als onderpand stelt evenals zijn andere 
goederen. 
NB. in de kantlijn: op 17-06-1642 meldt de weduwe van schuldeiser, nu 
genoemd: Janneke Cornelisz, van bovenstaande te zijn voldaan.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

308 RAK  89 FOLIO:       136v DATUM:       14-10-1635 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vene, Johan Gerrijts Wdn. Beeltgen v. Hoochstraten Vader 
  Hoochstraten, Henrick v. Voogd Secretaris 
  Cruel, Oloff Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lummeken en Cristina 

Vene als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1000 c.g. 
en dan nog ƒ500 c.g. als opbrengst van de kleren, welk bedrag, op rente 
gezet, die voor de vader zal dienen tot onderhoud van de kinderen, zal 
versterven van het ene kind op het andere; de kleinodiën en lijfstoebehoren 
blijven bewaard voor de kinderen. Hij belooft hen lezen, schrijven en een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

309 RAK  89 FOLIO:       137v DATUM:       26-10-1635 

 onderwerp Onderpand 
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 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Hofstraat 
   
 comparanten Sluijter, Jan Berents Comparant Echtg. Greetken Jansz 
  Hermsz, Roeloff Oom  
     
 samenvatting Comparant verklaart namens zijn echtgenote die gerechtigd is in de boedel 

van  haar oom Roeloff Hermsz, van wie men achtien jaar lang niets gehoord 
heeft, dat zij recht heeft op ƒ40 c.g. die comparant nu heeft ontvangen en 
waarvoor hij als onderpand stelt zijn huis, voor het geval de oom terug 
mocht keren in het land. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

310 RAK  89 FOLIO:        138 DATUM:         15-11-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gaesdeij, Jacob Henrix    Volmachtgever Echtg. Greetien Coerts 
  Arents, Jacob Gevolmachtigde Schoonzoon 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn schoonzoon Jacob Arents om, in 

der minne of gerechtelijk, de ƒ300 c.g. met de verlopen rente te vorderen die 
zijn echtgenote en hem toekomen wegens een obligatie van Jan Nieuhoff en 
diens overleden echtgenote Margien Willems en daarbij al het nodige te 
doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

311 RAK  89 FOLIO:       138v DATUM:       17-11-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Zes koeweiden 
  IJsselmuider Weert 
   
 comparanten Ingen, Joachim van Volmachtgever  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde Procureur 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, zowel binnen als 

buiten rechten, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in 
IJsselmuiden inzake de inleiding op zes koeweiden door Ivo Sibrando, 
gevolmachtigde van Gisbert Jansz Snippert, echtgenoot van Janneke 
Cornelis, dochter van Cornelis Gijsen, hoedemaker en uitleiding te doen van 
de helft van die zes koeweiden op de IJsselmuider Weert en daarbij al het 
nodige te doen, in de geest van comparant.  

   
 bijzonderheden Geen 
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312 RAK  89 FOLIO:        138v DATUM:        17-11-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Michielsen, Johan Volmachtgever uit Sneek 
  Langenburch, d. Gooswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Gooswinus van Langenburch om, in 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

313 RAK  89 FOLIO:       139 DATUM:       27-11-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Vecht, jfr Johanna van der Volmachtgeefster Wed. jkr Henrick v.d.

1
) 

  Breda. Johan van Momber  
  Ìngen, Berent van Gevolmachtigde Procureur Deventer 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Berent van Ingen om, in der minne 

of gerechtelijk, haar uitstaande schulden, pachten en renten te innen in 
Deventer, verder haar goederen en landerijen te verhuren en daarbij al het 
nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) Hoeve toe der Hoeve 

   

 

 

314 RAK  89 FOLIO:        139v DATUM:       02-12-1635 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelissen, Jacob Schuldenaar  
  Assies, Wijer Schuldeiser Weesvader 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Wijer Assies vijftig daalders, die hij 

belooft te betalen in veertien dagen, durante iudicio. 
   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

315 RAK  89 FOLIO:      139v DATUM:        07-12-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 



109 
 

   
 comparanten Doerne Boeckholt, Johan  Volmachtgever Scholtes Heino 
  Stuirman, Henricus Crachts. Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henricus Crachtsen Stuirman om, in 

der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen en daarbij al het nodige 
te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

316 RAK  89 FOLIO:       140 DATUM:       08-12-1635 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Burgwal 
   
 comparanten Ligger, Johan Comparant Echtpaar 
  Hoeberijnck, Gerbrecht Comparante  
  Ruitenburch,  Jkr Joost. W. v.    Schuldeiser  
  Carel, Henrick Idem  
  Backer, Jan Jansz Idem  
  Ingen, Roloff van Idem  
  Joosten, Steven    Idem  
  Sain, Anthoni du Idem  
  Egbers, Geesgen Idem  
  Lespierre, Steven de Idem  
     
 samenvatting Comparanten verklaren te hebben gecedeerd aan hun crediteuren alle 

rechten en gerechtigheden van hun huis, gekocht van de weduwe van mr 
Crijns,  dat nu verkocht zal worden om zo hun schulden te betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

317 RAK  89 FOLIO:        140v DATUM:        22-12-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Saabe, Jacques Volmachtgever  
  Moock, Johannes Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Moock om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen en geeft hem de macht van procurator 
ad lites om alle formaliteiten te vervullen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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318 RAK  89 FOLIO:       141 DATUM:        18-01-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Een stuk land met huisstede, dijken, sloten, wegen etc. 
  Kuinre, binnen en buitendijks 

 comparanten Roeloffsen, Johan Volmachtgever Raadslid  -  echtpaar 
  Christoffers, Reinsien   Volmachtgeefster  
  Christophers, Henrick Volmachtgever Ontvanger Vollenhove 
  Jans, Goeda Volmachtgeefster Echtgenote 
  Wijnen, Johan Gevolmachtigde Brgm. Kuinre 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Johan Wijnen om namens hen 

te verschijnen voor het gerecht van Kuinre en daar te transporteren aan de 
erfgenamen van Jan Henricksz Coops een stuk land, groot ongeveer 36 
dagmaten met alle rechten en gerechtigheden, zoals het door wijlen 
Christopher Hendricx in eigendom is bezeten, met de clausule dat bij 
verkoop de familie van Christopher Hendricx voorrang heeft. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

319 RAK  89 FOLIO:       141v DATUM:        06-02-1636 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gijsbertsz, Jan Schuldenaar Echtpaar 
  Jansz, Hilken Schuldenares  
  Cameraars Schuldeiser van Kampen 
     
 samenvatting Comparanten verklaren als onderpand te hebben gesteld aan de cameraars 

van de stad voor de verlopen landpacht over de jaren 1632 t/m 1634 hun 
twee roodbonte koeien, die verkocht zullen worden indien in mei niet betaald 
kan worden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

320 RAK  89 FOLIO:        142 DATUM:        15-02-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Raas, Johan Volmachtgever  
  Moock, Johannes Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Moock om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Hasselt of elders, zijn uitstaande 
schulden te innen, waarvoor hij hem de macht van procurator ad lites geeft 
om alles goed af te handelen, met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
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321 RAK  89 FOLIO:       142v DATUM:       15-02-1636 
 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geertsen, Jan Comparant  
  Voorn, Henrick Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant heeft beloofd aan Henrick Voorn om hem met een maand het 

derde deel van vijfentwintig daalders te betalen met de verlopen rente en het 
resterende bedrag met Pasen 1636. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

322 RAK  89 FOLIO:       142v DATUM:       15-03-1636 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Kaag 
   
 comparanten Wijbrantz, Johan Schuldenaar Schipper 
  Gerritz, Clas Schuldeiser Schipper Kuinre 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Clas Gerritz wegens de aanschaf 

van een kaag met toebehoren een bedrag van ƒ270 c.g., dat hij belooft te 
betalen in termijnen, n.l. in mei a.s. ƒ53, bij in gebreke blijven krijgt hij de 
kaag terug, de tweede termijn te betalen met St. Jacob a.s. ƒ50 c.g. en de 
resterende ƒ170 c.g. in mei 1637; in alle gevallen is de kaag onderpand    

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

323 RAK  89 FOLIO:       143 DATUM:        15-03-1636 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Uttert, Johan van     Schuldenaar  
  Henricksz, Joachim Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Joachim Henricksz een bedrag van 

ƒ146 c.g. wegens ontvangen waren en belooft dit in termijnen te betalen, te 
weten met Pinksteren ƒ73 c.g. en de resterende ƒ73 c.g. met de kermis 
daaropvolgend, waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn, als bij 
verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
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324 RAK  89 FOLIO:       143v DATUM:       17-03-1636 

 onderwerp Dankbetuiging 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Jorijs Comparant  
  Willems, Joost Voogd  
  Janssen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant, wiens zoon Jan Jorissen op 16-03-1636 overleden is, bedankt de 

voogden voor de uitbetaling van het moederlijke kindsdeel en hun gevoerde 
administratie, met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

325 RAK  89 FOLIO:       143v  DATUM:        17-03-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Landerijen 
   
 comparanten Joosten, Johan Volmachtgever Trompetter 
  Lubbertz, Henrickien Echtgenote Niet aanwezig 
  Stuirman, Henricus Crachts. Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henricus Crachtsen Stuirman om, in 

der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Kamperveen en 
speciaal om de pacht te vorderen van Henrick Coopsen voor de gehuurde 
landerijen en daarbij het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

326 RAK  89 FOLIO:       144 DATUM:       26-03-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Raes, Johan Volmachtgever  
  Sarissen, Abel Gevolmachtigde Onderscholtes Heerde 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Abel Sarissen om, in der minne of 

gerechtelijk, in Heerde zijn uitstaande schulden te innen en speciaal om van 
het sterfhuis van Jan Willemsz een bedrag van ƒ64-2 c.g. te vorderen dat hij 
nog tegoed heeft en verder al het nodige te doen, met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

327 RAK  89 FOLIO:        144v DATUM:        22-04-1636 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Staeden, Johan van Volmachtgever  
  Martsen, Hendrick Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Hendrick Martsen om, in der minne of 

gerechtelijk, van Bartholdt van Keppel het geld te vorderen dat hij nog 
tegoed heeft en daarbij te handelen in de geest van comparant. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

328 RAK  89 FOLIO:      144v DATUM:        26-04-1636 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Voirman, Jan Gerritsz Schuldenaar  
  Brouwer, Rijck Andrisen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Rijck Andrisen Brouwer een bedrag 

van ƒ54-14 c.g. wegens achterstallige landpacht en ontvangen bier en 
belooft dit te betalen op a.s. St. Joannis, met een marge van veertien dagen, 
waarvoor hij zijn persoon en goederen als onderpand stelt, als bij 
verwonnen  panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

329 RAK  89 FOLIO:        145 DATUM:        22-02-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Jans, Lubbegien Volmachtgeefster  
  Jans, Johan Momber Broer 
  Richters, Henrick Gevolmachtigde Secretaris Hasselt 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Richters om namens haar 

beslag te leggen op het geld dat berust bij burgemeester Heute uit Hasselt 
en afkomstig is van een huis gekocht van de erven van Huijbert Willems en 
eigendom van de erven is, en daarbij het nodige te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

330 RAK  89 FOLIO:        145 DATUM:        11-03-1634 
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 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Gerritz, Lubbert Schuldenaar  
  Arents, Lisgen Echtgenote Niet aanwezig 
  Arentz, Carst Schuldeiser  
  Brouwer, Otto Jansz Schuldeiser  
  Santen, Gerrit van Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Carst Arentz een bedrag van 

honderd daalders en aan Otto Jansz Brouwer ƒ17 c.g. en belooft zijn 
crediteuren te betalen onder verband van zijn persoon en goederen.  
Gerrit van Santen stelt zich borg voor de pacht van de landerijen in 
IJsselmuiden voor een bedrag van ƒ112 c.g. dat binnenkort betaald moet 
worden, mits comparant hem schadeloos stelt, waarvoor deze ook zijn 
levende have, paarden en koeien, als onderpand geeft, evenals zijn 
uitstaande schuld van ƒ50 c.g. in Oosterwolde.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

331 RAK  89 FOLIO:       146 DATUM:       04-04-1634 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Huberts, Leentken Borge Wed. Jan Backer 
  Hoff, Johan Momber  
  Eckelboom, Jan Jansz Schuldeiser  
  Leuse, Jelis Willems Schuldenaar Schoonzoon  - A’dam  
     
 samenvatting Op verzoek van haar schoonzoon, stelt comparante zich borg voor Jan 

Jansz Eckelboom wegens een assurantiebrief van ƒ600 c.g. op naam van 
haar schoonzoon, die aan Jan Jansz Eckelboom ter hand gesteld moet 
worden als verzekering voor de betaling van het gekochte schip waarmee de 
schoonzoon naar Jutland wil varen.   

   
 bijzonderheden De begrippen: zwager en schoonzoon worden door elkaar gebruikt. 
   

 

 

332 RAK  89 FOLIO:       147 DATUM:      11-04-1634 

 onderwerp Transport assurantiebrief 
   
 onroerend goed Boeijer 
   
 comparanten Huijbers, Lentken Gevolmachtigde Wed. Jan Backer 
  Hoff, J. Momber  
  Eckelboom, Jan Jansz Begunstigde  
     
 samenvatting Ingevolge volmacht dd 04-04-1634, heeft comparante getransporteerd aan 

Jan Jansen Eckelboom een assurantiebrief dd 10-04-1634 ad ƒ600 c.g. 
tussen haar zwager en Isbrant Dobbesen in Amsterdam gepasseerd, als 
onderpand voor het boeijerschip waarmee de zwager naar Jutland is 
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gevaren. 
   
 bijzonderheden Het woord: schoonzoon is veranderd in: zwager. 
   

 

 

333 RAK  89 FOLIO:       147v DATUM:        16-04-1634 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis genaamd het Vossien 
  Kampen, onder de klok 
   
 comparanten Jans, Lummegien Schuldenares  
  Roloffs, Arent Momber Tinnegieter 
  Berentsen, Evert Momber Wapensmid 
  Rijnvis, Egbertgen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Egbertgen Rijnvis een bedrag van 

ƒ902-17 c.g. wegens ontvangen doek, speldwerk en winkel cum annexis dat 
zij belooft te betalen in twee termijnen: in mei a.s. ƒ400 g.g. en de rest met 
Martini van het volgende jaar, waarvoor zij gerechtelijk verbindt haar 
persoon en goederen en speciaal de overwaarde van haar huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

334 RAK   89 FOLIO:       148 DATUM:        10-05-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Winsem, Lubbert van Kepp Gevolmachtigde  
  Stappen, Jan Janssen Gevolmachtigde  
  Winsem, Jacob van Volmachtgever Bgmr. Zutphen 
  Winsem, Wolff van Volmachtgever  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Namens hun opdrachtgevers, verstrekken comparanten een volmacht aan 

Peter Vette om, in der minne of gerechtelijk, het geld te vorderen van 
Cornelijs van Keppel in verband met een huis van wijlen jfr Elisabeth van 
Winsem, weduwe dr Henrick van Braa, gekocht en daarbij al het nodige te 
doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

335 RAK  89 FOLIO:      148v DATUM:        16-07-1634 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
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 comparanten Dubbelts, jfr Lumme Schuldenares  
  Breda, Johan van Momber  
  Bonte, Thomas de Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Thomas de Bonte een bedrag van 

ƒ169-1 c.g. dat zij zal betalen als met Pasen 1635 door Jan Jansen Sael de 
koopsom van diens gekochte huis wordt betaald. 
NB. in de kantlijn: op 19-05-1635 meldt schuldenares de vordering op Jan 
Jansen Sale over te doen aan schuldeiser en deze intussen vier procent 
rente te betalen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

336 RAK  89 FOLIO:       149 DATUM:        25-07-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dubbeltz, Lumme Volmachtgeefster  
  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, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

337 RAK  89 FOLIO:       149v DATUM:       22-09-1634 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bartels, Lubbigen Wed. van Jan Toonis Moeder 
  Crijsen, Berent Voogd  
  Eversz, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Jennigen Jans als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ11 c.g. en belooft haar lezen en 
schrijven te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

338 RAK  89 FOLIO:       150  DATUM:        12-12-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Rutgerts, Lubbert Volmachtgever Schipper uit Haarlem 
  Langenberch, d. Gooswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Gooswinus van Langenberch om zijn 

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

 

 

339 RAK  89 FOLIO:       150 DATUM:      05-01-1635 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Lijsgen Comparante  
  Aaertsen, Jan Echtgenoot  
  Rixen, Hermen Voogd  
  Helmichsz, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

340 RAK  89 FOLIO:       150v DATUM:       12-03-1635 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen 
   
 comparanten Jacobsz, Lambert  Wdn. van Anna Henricksz   Vader  -  kuiper 
  Caerl, Henrick   Voogd  
  Willemsz, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Hillebrant Lamberts als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ400 c.g. en nog ƒ200 c.g. 
afkomstig van de kleren en belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te 
laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de 
voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik en stelt als onderpand zijn 
woonhuis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

341 RAK  89 FOLIO:        151 DATUM:        19-03-1635 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Lambert Wdn. van Aeltgen Jacobsz Vader 
  Prins, Lambert Henricksz Voogd  
  Jacobsz, Lambert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jacob, Petergen en 

Willemtgen Lamberts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen 
ƒ400 c.g. door de voogden te beleggen, de opbrengst van moeders kleren en 
de dochters een bed met toebehoren bij hun huwelijk en belooft hen te 
verzorgen en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de 
voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

342 RAK  89 FOLIO:       151 DATUM:       03-04-1635 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Schip 
   
 comparanten Huijbertsz, Leentgen Borge Wed. Jan Baecker 
  Hoff, J. Momber  
  Eckelboom, Jan Jansen Schuldeiser  
  Leuse, Jelis Willemsz Schuldenaar Zwager 
     
 samenvatting Comparante heeft zich borg gesteld ten behoeve van Jan Jansen Eckelboom 

voor haar zwager Jelis Willemsz Leuse in verband met een assurantiebrief 
ad ƒ800 c.g. gevestigd op een schip, welke brief Jan Jansz Eckelboom ter 
hand moet worden gesteld als verzekering voor het geld, ƒ563 c.g. dat hem 
nog toekomt; haar zwager gaat nu een reis maken naar Rijnkoppen (Dld). 

   
 bijzonderheden Verwarring over: zwager en schoonzoon. 
   

 

 

343 RAK  89 FOLIO:       152 DATUM:       11-04-1635 

 onderwerp Transport van assurantiebrief 
   
 onroerend goed Boeijerschip 
   
 comparanten Huberts, Leentien Gevolmachtigde Wed. Jan Backer 
  Leuse, Jelis Wilemsen Volmachtgever Zwager 
  Hoochstraten, H. van Momber  
  Eckelboom, Jan Jansen Schuldeiser  
     
 samenvatting Namens haar zwager, transporteert comparante een assurantiebrief aan Jan 

Jansen Eckelboom ad ƒ600 c.g. gepasseerd in Amsterdam tussen haar 
zwager en Isebrant Dobbesen, als onderpand voor het boeierschip waarmee 
haar zwager naar Jutland vaart. 

   
 bijzonderheden Geen 
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344 RAK  89 FOLIO:       152v DATUM:       09-05-1635 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Land en erf 
  Dronten 
   
 comparanten Dubbeltz, jfr Lumme Wed. Jacob v. Beverlandt Moeder 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Ruitenburch, Arent van Voogd  
  Hell, Albart ter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij voor haar minderjarige kinderen Geertruit, 

Christina en Maria Beverlandt als vaders erfdeel in plaats van de ƒ5000 c.g., 
zoals beloofd op 16-10-1632 aan de voogden overdraagt haar land in Dronten 
met erf en huis, vrij van alle aanspraken.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

345 RAK  89 FOLIO:      153 DATUM:       09-05-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf Kamperveen 
   
 comparanten Dubbeltz, jfr Lumme Volmachtgeefster Wed. J. v. Beverlandt 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde Procureur Kampen 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Peter Vette om namens haar te 

verschijnen voor de scholtes van Kamperveen en daar aan haar dochter jfr 
Sophia van Beverlandt te transporteren een akte van vestenis, hoofdsom 
van ƒ510 c.g., op haar halve erf op Kamperveen, te verrenten tegen 5 procent 
per jaar; tevens heeft zij voor haar minderjarige kinderen Geertruit, Christina 
en Maria Beverlandt hebben, als kinderbewijs, voor ƒ5000 c.g. verkocht en 
aan hen overgedragen.     

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

346 RAK  89 FOLIO:       153v DATUM:        16-05-1635 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Louwe  Borg  
  Drijesz, Frerick Schuldenaar Molenaar 
  Jansz, Pijl   Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant stelt zich borg ten behoeve van Frerick Drijesz voor Pijl Jansz 

voor een bedrag van ƒ200 c.g. dat hij belooft in veertien dagen aan hem te 
betalen en schuldenaar belooft comparant schadeloos te stellen, onder 
verband van zijn persoon en goederen. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

347 RAK  89 FOLIO:        154 DATUM:        02-01-1634 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Corsten, Margien Wed. van Peter Denijs Moeder 
  Entis, Philips Voogd  
  Willems, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lisabet, Dirck en 

Abraham Peters als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een 
rijksdaalder 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 
   

 

 

348 RAK  89 FOLIO:        154v DATUM:        03-03-1634 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Snels, Margreta   Comparante Echtg. Jan H. Smit 
  Horst, Gerrit van der Schuldeiseres De weduwe van … 
  Claessen, Henrick Borg Roededrager 
     
 samenvatting Comparante heeft beloofd aan de weduwe van Gerrit van der Horst te betalen 

tussen nu en veertien dagen na Pasen ƒ36-3 c.g. die zij achter is; mocht zij 
dit niet doen, dan zal Henrick Claessen dat voor haar voorschieten van zijn 
Paasgelden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

349 RAK  89 FOLIO:      154v DATUM:       06-03-1634 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis met annexis 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Hoove, Mette van der Schuldenares  
  Breda, Johan van Momber  
  Ruijtenburch, jkr Walraven v.   Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan jkr Walraven van Ruijtenburch een 

bedrag van ƒ124 g.g. afkomstig van een obligatie van ƒ100 g.g. met ƒ24 g.g. 
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verlopen rente, die bij schuldeiser in bezit is; zij belooft te betalen in mei a.s. 
waarvoor zij de overwaarde van haar woonhuis als onderpand stelt. 
NB. In de kantlijn: op 19-11-1634 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

350 RAK  89 FOLIO:      155v DATUM:       02-04-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coops, Merrigen Volmachtgeefster Wed. W. D. Veesman 
  Hoff, J. Momber  
  Twenth, Bartholt Jansz Voogd  
  Smit, Warner Berentsz Voogd  
  Lamberts, Peter Gevolmachtigde Kaagschipper 
     
 samenvatting Comparante en de voogden over haar kinderen verstrekken een volmacht 

aan  Peter Lamberts om, in der minne of gerechtelijk, haar uitstaande 
schulden in Emden te innen en daarbij te handelen zoals comparante zelf  
gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

351 RAK  89 FOLIO:      156 DATUM:      23-04-1634 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentsz, Merrigen Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Berentsz, Lambert Voogd  
  Aelts, Henrick Voogd  
  Meusen, Claes Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

352 RAK  89 FOLIO:       156 DATUM:       04-06-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Wilsem, jfr Margretha van Volmachtgeefster Echtg. H. J. Keiser 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Langenburch, Gooswinus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting In afwezigheid van haar echtgenoot, verstrekt comparante een volmacht aan 

Gooswinus van Langenburch om, in der minne of gerechtelijk, haar zaken 
waar te nemen, in het bijzonder die tegen Alt Berentz Slachter en daarbij al 
het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

353 RAK  89 FOLIO:       156v DATUM:        18-06-1634 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coops, Marrigien Wed. van Jochem Herms Moeder 
  Berents, Jan Voogd  
  Schucke, Mathijs Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Jochemtgen Herms als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

354 RAK  89 FOLIO:      157 DATUM:      22-07-1634 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis genaamd de Wisel 
  Kampen, Achter de nieuwe Muur 
   
 comparanten Faex, Mette Comparante Weduwe 
  Steenberch, Gerrit Jans Momber  
     
 samenvatting Comparante verklaart toestemming te geven aan burgemeester Vene en de 

andere crediteuren het zesde deel van haar huis te verkopen om haar 
schulden te betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

355 RAK  89 FOLIO:      157 DATUM:      19-09-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Hoove, Mette van der Volmachtgeefster  
  Hoff, J. Momber  
  Hoove, Johan van der Volmachtgever  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Peter Vette om, in der minne of 

gerechtelijk, hun zaken waar te nemen tegen Gerrit Lamberts uit Amsterdam 
voor het gerecht van Zalk, waarbij zij hem de macht van procurator ad lites 
geven om alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

356 RAK  89 FOLIO:       157v DATUM:       19-09-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Meijnert Volmachtgever  
  Meijne, Johan Dimmer de Gevolmachtigde Zwager 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zwager Johan Dimmer de Meijne 

om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Kampen of 
elders en daarbij het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

357 RAK  89 FOLIO:      158 DATUM:      01-12-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lamberts, Menso Volmachtgever Dalfsen 
  Langenburch, d. Goswinus  Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Goswinus van Langenburch om, in 

der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor het gerecht van 
Kampen, in het bijzonder die tegen een knecht op het Kampereiland, Warner 
NN, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

358 RAK  89 FOLIO:      158 DATUM:       02-02-1635 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrijts, Mergien Comparante  
  Breda, Johan van  Momber  
  Pouwelts, Tomas Voogd  
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  Coijer, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de erfenis en goederen te 

hebben ontvangen van haar moeder, Aeltien Welmers, waarvoor zij hen 
bedankt met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

359 RAK  89 FOLIO:       158v  DATUM:      ongedateerd 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Marten Comparant  
  Gerritz, mr Albart Voogd Chirurgijn 
  Stockman, Hubert    Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de goederen en erfenis van 

zijn ouders en zijn zuster Anneke Arentz ontvangen te hebben 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

360 RAK  89 FOLIO:      158v DATUM:      15-07-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf 
  Hasselt 
   
 comparanten Petersz, Meijnert Volmachtgever Echtg. Maria de Meijne 
  Meijne, Johan Dimmer de Gevolmachtigde Zwager 
     
 samenvatting Mede namens zijn echtgenote, verstrekt comparant een volmacht aan zijn 

zwager Johan Dimmer de Meijne om van Sijmon Dominico, houder van de 
bank van lening uit Hattem,  de kooppenningen te vorderen van een erf in 
Hasselt volgens koopcedule en daarna voor schepenen van de stad Hasselt 
te verschijnen en de behuizing over te dragen aan genoemde houder; verder 
om aan licentiaat monsieur Tellevoorn een jaarlijks rente te transporteren 
afkomstig een kapitaal van 600 c.g. dat de voorkinderen van hun moeder 
hebben gekregen en dat gevestigd was op het huis in kwestie, te betalen 
door genoemde houder en de overige zaken waar te nemen, in der minne of 
gerechtelijk en al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

361 RAK  89 FOLIO:      159 DATUM:      13-08-1635 

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

nemen voor het stads- of landgerecht van Kampen en te handelen zoals 
comparant gedaan zou hebben indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

362 RAK  89 FOLIO:       159v DATUM:      15-08-1635 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Joesten, Merrigen Comparante  
  Egbertsz, Jacob Echtgenoot  
  Bisschop, Dirrick Egbertsz Voogd  
  Claes, Egbert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

363 RAK  89 FOLIO:     160 DATUM:      05-09-1635 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Mette Wed. van Jan Lassen Moeder 
  Rutgersz, Henrick Voogd  
  Aaertsen, Fribbel Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Trijntien 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

364 RAK  89 FOLIO:       160v DATUM:       20-01-1636 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Willemsz, Merritgen Wed. van Henrick Jacobsz Moeder 
  Reijnersz, Gerrit Voogd  
  Willemsz, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Evert en Henrickgen 

Henricksz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen 300 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 
   

 

 

365 RAK  89 FOLIO:      161 DATUM:      01-02-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stercke, Margien Volmachtgeefster Wed. C. Crijntsen 
  Stuijrman, Henricus Cracht. Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Henricus Crachtsen Stuijrman om, 

in der minne of gerechtelijk, de landpacht te innen die olde Pannen Jan haar  
verschuldigd is, afkomstig van haar moeder Aeltien Martens, weduwe Goert 
Peters en daarbij het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

366 RAK  89 FOLIO:      161 DATUM:      03-02-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ens, Maximiliaen van Volmachtgever  
  Stuijrman, H. Crachtsen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henricus Crachtsen Stuijrman om 

zijn zaken waar te nemen voor het stadsgerecht. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

367 RAK   89 FOLIO:      161v DATUM:       10-02-1636 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoeve, Mette van der Schuldenares  
  Andries, Rijck  Schuldeiser Brouwer 



127 
 

     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Rijck Andries Brouwer een bedrag 

van ƒ35-18 c.g. wegens gehaald bier en belooft te betalen met Pasen a.s., 
waarvoor zij als onderpand stelt al haar goederen, als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

368 RAK  89 FOLIO:        161v DATUM:          10-02-1636 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Melijs Schuldenaar Potgieter 
  Andries,  Rijck  Schuldeiser Brouwer 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Rijck Andries Brouwer een bedrag 

van ƒ78-2-8 c.g. wegens gehaald bier en belooft dit te betalen met Pasen a.s. 
onder verband van haar goederen, als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

369 RAK  89 FOLIO:      162 DATUM:      25-02-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hansz, Marrigien Volmachtgeefster Wed. Arent Thonis 
  Nuerenburch, mr Hans van Gevolmachtigde Vader 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar vader mr Hans van 

Nuerenburch om, in der minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen in 
Elburg of elders betreffende de erfenis van haar man en daarbij al het nodige 
te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 162v t/m 164v zijn blanco. 

370 RAK  89 FOLIO:      165 DATUM:       16-01-1634 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerhartz, Nelle Wed. van Gerrit Roloffsz Moeder 
  Jacobsz, Albart Voogd  
  Bartholtz, Dullert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige  zoon Gerrit Gerritz als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12½ g.g. en belooft hem te verzorgen en te 
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doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

371 RAK  89 FOLIO:      165 DATUM:       12-09-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis, hof en erf 
   
 comparanten Harmsz, Neelken Volmachtgeefster  
  Mervon, Richert    Gevolmachtigde Echtgenoot 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om, in der minne of 

gerechtelijk, haar zaken waar te nemen in de stad Keulen, haar uitstaande 
schulden te innen, eventueel haar huis en erf te verkopen en al het nodige te 
doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

372 RAK  89 FOLIO:       165v DATUM:        12-11-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pugner, Nicolaes   Volmachtgever  
  Langenberch, d. Goswinus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Krachtens een volmacht dd 16-05-1634 gepasseerd in Amsterdam door Maria 

Puijners, weduwe Thomas van Daecken, wijnkoper, verstrekt comparant op 
zijn beurt een volmacht aan Goswinus Langenberch om haar zaken in 
Kampen waar te nemen en daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

373 RAK  89 FOLIO:       166 DATUM:       20-08-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claes, Niesien Volmachtgeefster  
  Langenburch, d. Gooswinus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Gooswinus Langenburch om haar 

zaken voor het stads- of landgerecht waar te nemen. 
   
 bijzonderheden Geen 
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De bladzijden 166v t/m 167v zijn blanco. 

374 RAK  89 FOLIO:       168 DATUM:       01-09-1634 

  onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kempis, Oebbe   Volmachtgever Schipper te Sneek 
  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 al het nodige te 
doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

375 RAK  89 FOLIO:      168 DATUM:       03-03-1635 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
   
 comparanten Vrijdach, Otto Henricksz Schuldenaar Echtpaar 
  Arentsz, Woltergen Schuldenares  
  Vrijdach, mr Henrick Schuldeiser Vader 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan hun (schoon)vader een bedrag 

van ƒ500 g.g. wegens resterende kooppenningen van een huis, heden aan 
hen overgedragen en beloven dit te betalen volgens de termijnen in de 
koopcedule vermeld, in berusting bij hun vader, onder verband van hun 
huis en erf en andere goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

376 RAK  89 FOLIO:       168v DATUM:      19-05-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Herengoed genaamd Schootbrugge 
  Doornspijck tot Wessingen 
   
 comparanten Gansneb gnd T., jkr Otto Volmachtgever  
  Altius, Gotschalcus Gevolmachtigde Predikant Arnhem 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Gotschalcus Altius om voor de 

rekenkamer van het vorstendom Gelre te verzoeken van het goed 
Schootbrugge, dat hij bezit samen met zijn broer Henrick en neef Otto, de 
oprukking te doen en te verzoeken dit te behandelen als drie aparte 
goederen en erven, zoals overeengekomen bij de boedelscheiding en daarbij 
te handelen zoals comparant zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 



130 
 

   

 

De bladzijden 169v t/m 170v zijn blanco. 

377 RAK  89 FOLIO:      171 DATUM:        06-02-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Plantius, Petrus Volmachtgever Predikant 
  Wijszinck, Wolter Jansz Volmachtgever  
  Willemsz, Jacques Volmachtgever  
  Janszen, Matheus   Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, curatoren in de boedel van Jan Jansz Hellemontz en Elsgen 

Jansz, verstrekken een volmacht aan Matheus Jansen om, in der minne of 
gerechtelijk, de zaken van het sterfhuis waar te nemen en daarbij al het 
nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

377a RAK  89 FOLIO:      171 DATUM:       06-02-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Plantius, Petrus Volmachtgever Predikant 
  Wijszinck, Wolter Jansz Volmachtgever  
  Willemsz, Jacques Volmachtgever  
  Beeckman, Henricus Gevolmachtigde Wesel 
     
 samenvatting Comparanten, curatoren in de boedel van Johan Jansz van Hellemontz en 

Elsgen Jansz, verstrekken een volmacht aan Henricus Beeckman om, in der 
minne of gerechtelijk, van Wijnwer Jansz van Langenberch, dienend onder 
de heer gouverneur, te ontvangen al het geld dat deze schuldig is aan het 
sterfhuis en daarbij alle formaliteiten te vervullen, waarvoor hij de macht 
van procurator ad lites krijgt en macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

378 RAK  89 FOLIO:       171v DATUM:       13-02-1634 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornu, Peter Wdn. Van Margretha Andries Vader 
  Cassier, Cort Voogd  
  Coertzen, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Andries en 
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Abraham Petersz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind een 
half pond Vlaams 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 
   

 

 

379 RAK  89 FOLIO:       172 DATUM:       18-02-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Plancius, Petrus Volmachtgever Predikant 
  Leonardi, Paulus Volmachtgever Predikant 
  Plancius, Peter Daniels Gevolmachtigde  
  Plancius, Carel Daniels Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, oom en neef, voogden, over de pleegkinderen Peter en Carel 

Daniels Plancius, hebben een volmacht verstrekt aan deze pleegkinderen om 
een kapitaal van ƒ600 c.g. te verkopen dat belegd is in de Oostindische 
Compagnie afdeling Delft en daarbij alle formaliteiten te vervullen die nodig 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

380 RAK  89 FOLIO:       172v DATUM:       17-03-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrijts, Peter Volmachtgever uit Wesep 
  Langenburch, d. G. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan G. Langenburch om zijn zaken voor 

het stadsgerecht waar te nemen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

381 RAK  89 FOLIO:       172v DATUM:       ongedateerd  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lenardts, Paulus Volmachtgever Predikant alhier 
  Weijlandt,  Peter Bexen v. Volmachtgever Zoon van wijlen 

1
) 

  Francot, Constantinus Gevolmachtigde Secretaris Keulen 
  Renich, Fredricus Gevolmachtigde Notaris Keulen 
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 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Constantinus Francot en 

Fredricus Renich om een bedrag van vierhonderd rijksdaalders met de 
verlopen rente te ontvangen afkomstig van wijlen de grootmoeder van het 
pleegkind, Maria Abdackers in Keulen, begraven in de St. Martini en in 
beheer bij de pastoor, daarvan rekenschap af te leggen en een akte laten 
maken bij de Schepenen  om te bewijzen dat het geld aan het pleegkind 
komt. 

   
 bijzonderheden 

1
) Peter Bex en Maria Kuipmetz, pleegkind 

   
 

 

382 RAK  89 FOLIO:       173 DATUM:       12-08-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Peter Volmachtgever  
  Jans, Willemtgen Gevolmachtigde Echtgenote 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote om, in der minne of 

gerechtelijk, de goederen en erfenis te vorderen van zijn tante Grete Jacobs, 
overleden in Leiden en daarbij te handelen zoals hij gedaan zou hebben, met 
macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

383 RAK  89 FOLIO:       173v DATUM:        07-09-1634 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Peter Comparant  
  Spierinck, Henrick Gerritz Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn vader en zijn gewezen voogd de goederen en 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

384 RAK  89 FOLIO:      174 DATUM:       10-09-1634 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Schip 
   
 comparanten Jans, Peter Schuldenaar Schipper Harderwijk 
  Franschen, Henrick Schuldeiser Broers 
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  Franschen, Gijsbert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de gebroeders Franschen een 

bedrag van ƒ95 c.g. wegens gekocht brandhout en belooft dit te betalen over 
veertien dagen van nu, waarvoor hij zijn schip en overige goederen als 
onderpand stelt.  

   
 bijzonderheden n.v.t. 
   

 

 

385 RAK  89 FOLIO:       174v DATUM:       11-10-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bondam, Peter Volmachtgever Echtpaar 
  Huijberts, Annegien Volmachtgeefster Weduwe van 

1
) 

  Voltenaer, Arnoldus Gevolmachtigde Procureur Zwartsluis 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Arnoldus Voltenaer om, in der 

minne of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen in Zwartsluis, 
Wanneperveen en elders in Overijssel, waarvoor zij hem de macht van 
procurator ad lites geven en daarbij te handelen in hun geest, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) Huijbert Willems, majoor Zwartsluis 

   

 

 

386 RAK  89 FOLIO:        175 DATUM:        30-10-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Plantius, Petrus Volmachtgever Predikant alhier 
  Wijsijnck, Wolter Jansz Idem  
  Jansz, Matheus Idem  
  Willemsz, Jacques Idem  
  Hermansz, Roloff Gevolmachtigde Burger uit Hasselt 
     
 samenvatting Comparanten, curatoren over het sterfhuis van Johan van Hellemontz en 

Elsgen Jansz, verstrekken een volmacht aan Roloff Hermansz om, in der 
minne of gerechtelijk, te vorderen van Johan Willemsz de ƒ78 c.g. die het 
sterfhuis nog toekomen en geven hem daartoe de macht van procurator ad 
lites om alles te regelen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

387 RAK  89 FOLIO:       175 DATUM:       20-01-1635 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Haersolte, Pilgrum van Volmachtgever Vaandrig 
  Goer, Berent van Gevolmachtigde Gerechtsdienaar 

1
) 

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

gerechtelijk, uitstaande schulden, pachten en renten te innen in Elburg en 
daarbij te handelen zoals comparant zou hebben gedaan, indien aanwezig, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) Elburg 

   
 

 

388 RAK  89 FOLIO:       175v DATUM:        26-02-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Haersolte, jkr Pilgrom van Volmachtgever Vaandrig van de 

1
) 

  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om zijn zaken voor het 

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

1
) heer overste ltn Haersolte 

   

 

 

389 RAK  89 FOLIO:      176 DATUM:       13-04-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hardenbrouck, jkr Peter v. Volmachtgever Heer v. Hardenbrouck 
  Langenburch, d. Goswinus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Goswinus van Langenburch 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, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

390 RAK  89 FOLIO:        176 DATUM:        11-06-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Adellijke woning genaamd de Lichtenberch met getimmerte en landerijen 
  Woudenberg, Sticht Utrecht 
   



135 
 

 comparanten Hell, jfr Petronella van der Volmachtgeefster Echtg. Johan 
1
) 

  Hoff, J., Momber  
  Hell, Albert van der Gevolmachtigde Broer - burgemeester 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar broer burgemeester van der 

Hell om namens haar een adellijke woning te verkopen met ca. 60 morgen 
bouw- en weiland, zowel leenroerig als allodiaal en alle formaliteiten te  
vervullen die noodzakelijk zijn, zoals zij zelf gedaan zou hebben, indien 
aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) Georgien van Pelnits op Lichtenberch, Utrecht 

   

 

 

391 RAK  89 FOLIO:      177 DATUM:        31-07-1635 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrix, Peter Schuldenaar Slachter 
  Sijmonts, Evert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Evert Sijmonts een bedrag van ƒ20-

14 g.g., restant van een schuld van ƒ35-14 g.g. en belooft dit te betalen 
tussen Martini en Kerstmis, waarvoor zijn persoon en goederen onderpand 
zijn.  
NB. in de kantlijn: op 09-11-1637 meldt schuldeiser te zijn voldaan van  
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

392 RAK  89 FOLIO:       177v DATUM:        08-08-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hubbertz, Peter Volmachtgever Maatschappen uit 

1
) 

  Jans, Weckert  Volmachtgever  
  Sael, mr Johan Jans Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan mr Johan Jans Sael om hun 

zaken in Kampen waar te nemen, in der minne of gerechtelijk en daarbij te 
handelen in de geest van comparanten, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) Harlingen 

   

 

 

393 RAK  89 FOLIO:       177v DATUM:        20-08-1635 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bene, mr Peter Volmachtgever  
  Otto, mr Arent Volmachtgever  
  Crachtsen, H. Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan de Heer Crachtsen om hun 

zaken voor het stads- en landgerecht waar te nemen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

394 RAK  89 FOLIO:       178 DATUM:       17-12-1635 

 onderwerp Transport van schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen 
   
 comparanten Maet, Peter ter Comparant  
  Gruijthuijs, jkr Otto van der Comparant  
     
 samenvatting Comparanten, en de echtgenote van 2

e
 comparant, weduwe van ritmeester 

Abrams Penge, ook namens haar voorkinderen, verklaren dat zij een 
schuldbekentenis gecedeerd hebben, groot aan kapitaal met rente ƒ 1309 
c.g. daterend van 28-04-1626, aan burgemeester Johan Louwen en Aeltgen 
Petersz als betaling van het door hun verkochte huis, op naam van Rijck 
Andriesen Brouwer vermogens koopcedule dd 30-01-1635 die aan de 
burgemeester ter hand gesteld is om het betreffende bedrag op te eisen. 
NB. in de kantlijn: op 11-02-1664 meldt Louwe Jans, erfgenaam van 
burgemeester Louwen, te zijn voldaan van bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

395 RAK  89 FOLIO:        178v DATUM:        04-05-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albartz, Peter Volmachtgever  
  Arentz, Jacques Gevolmachtigde  
  Jansz, Henrick Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jacques Arentz en Henrick Jansz om 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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396 RAK  89 FOLIO:       178v DATUM:       20-05-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Andriessen, Peter Volmachtgever uit Amsterdam 
  Sael, mr Jan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Jan Sael om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn uitstaande schulden te innen en daarbij te handelen zoals 
comparant gedaan zou hebben, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

397 RAK  89 FOLIO:       179 DATUM:       31-03-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Reutger Volmachtgever Echtpaar 
  Albertsz, Luttgert Volmachtgeefster  
  Roeberts, Henrick Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun zwager/broer Henrick 

Roeberts om, in der minne of gerechtelijk, de erfenis en goederen te eisen 
van de tante van volmachtgeefster, Aeltgen Askens overleden in Bathmen en 
daarbij te handelen in de geest van comparanten, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

398 RAK  89 FOLIO:       179v DATUM:        19-04-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Roelechien Volmachtgeefster Echtg. Wijer Assies 
  Breda, Johan van  Momber  
  Rijxen, mr Harmen Volmachtgever Stadsmetselaar 
  Assies, Wijer Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten en de voogd over de kinderen van Andries Straetgen hebben 

een volmacht verstrekt aan Wijer Assies om, in der minne of gerechtelijk, 
hun zaken waar te nemen als erfgenamen van Jan Wolter Roeloffs op 
Meppeler Wolt en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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399 RAK   89 FOLIO:        180 DATUM:        16-06-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Vulvoets landerijen 
  Mastenbroek 
   
 comparanten Wolff, jfr Roericka de Volmachtgeefster Wed. Schaeps 
  Hoff, J. Momber  
  Wolff, Henrick Gevolmachtigde Neef 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar neef Henrick Wolff om, in der 

minne of gerechtelijk, haar zaken in Overijssel waar te nemen, uitstaande 
schulden, renten en pachten te innen en haar landerijen in Mastenbroek te 
transporteren met alle rechten, verder alle formaliteiten te verrichten die 
nodig zijn, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

400 RAK  89 FOLIO:       180v DATUM:        09-07-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Brouwer, Rijck Andriesen Volmachtgever  
  Olgers, Geertgen Echtgenote  
  Gerrits, Henrick Gevolmachtigde Amsterdam 
     
 samenvatting Namens zijn echtgenote, verstrekt comparant een volmacht aan Henrick 

Gerrits, als mede-erfgenaam van haar broerJan Olgersen, om, in der minne 
of gerechtelijk, van Mijske Pitersz, boedelhoudster van het sterfhuis, een 
inventaris van de nalatenschap te eisen en met de andere erfgenamen een 
boedelscheiding tot stand te brengen, haar portie te ontvangen en verder 
alle formaliteiten te verrichten die nodig zijn, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

401 RAK  89 FOLIO:       181 DATUM:        15-09-1634 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Reutger Comparant  
  Dirricks, Geesken Echtgenote  
  Everts, Jacob Comparant  
  Dirricks, Cunneken Echtgenote  
  Jochems, mr Michel Voogd  
  Jacobs, Johan Voogd  
     
 samenvatting Namens hun echtgenotes, verklaren comparanten van haar gewezen 

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

 

 

402 RAK  89 FOLIO:        181v DATUM:       11-03-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Helmers, Roeloff   Volmachtgever  
  Reijners, Goert Volmachtgever  
  Steenberch, Gerrijt Jansen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Gerrijt Jansen Steenberch om, 

in der minne of gerechtelijk, hun uitstaande schulden te innen en andere 
zaken waar te nemen en daarbij al het nodige te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

403 RAK  89 FOLIO:       182 DATUM:        12-03-1635 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Quekere, Peter de Comparant  
  Gansneb gnd T., Reijner Voogd  
  Sain, Antonij du Voogd  
     
 samenvatting Comparant, zoon van Peter de Quekere en Maria Soevelins, verklaart van zijn 

gewezen voogden de nalatenschap van zijn ouders ontvangen te hebben, 
waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

404 RAK  89 FOLIO:       182v DATUM:       16-04-1635 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meerhems, Lijcholt van   Schuldenaar  
  Frericksen, Derck Schuldeiser Echtpaar 
  Centz, Stijntgen   Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant, zoon van Peter Meerhems en Nelleke Hermans, verklaart 

schuldig te zijn aan Derck Frericksen een bedrag van honderd daalders 
tegen 5 procent, dat hij belooft te betalen en waarvoor hij gerechtelijk 
verbindt zijn aandeel in de hoofdsom belegd in de stad Kampen en waarvan 
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de weduwe van Peter Meerhems, Christina Hoedemakers, jaarlijks het 
vruchtgebruik heeft van ƒ57-10 c.g. en al zijn andere goederen. 
NB. in de kantlijn: op 04-03-1671 meldt Jan Karsten van ’t Eijmbert, 
erfgenaam van schuldeiser, van bovenstaande te zijn voldaan.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

405 RAK  89 FOLIO:       182v DATUM:        20-04-1635 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bogermannes, d. Regnerus  Gevolmachtigde Predikant Harlingen 
  Annes, Wijger Volmachtgever Zwager 
     
 samenvatting Comparant verklaart, mede caverende voor zijn zwager, dat Lubbert van 

Hardenberch aan zijn zwager de goederen uit het erfhuis van kapitein Quijrin 
de Blauwe die bij hem in bewaring waren, heeft overgedragen, waaronder 
gouden clauwe(?), twee gouden penningen, twee gouden beugels(?), twaalf 
gouden knopen, waarvoor comparant hem bedankt met belofte van 
vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

406 RAK  89 FOLIO:       183 DATUM:       05-05-1635 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. Huis en brouwerij het Trapgen 
      Kampen,  
  2. Huis en brouwerij het Hertshooft 
      Kampen, Bovenpoorte 
   
 comparanten Hermansz, Goesen Wdn. van Geertgen Drijes Vader 
  Hermansz, mr Roloff Voogd  
  Steenberch, Gerrit Jansz Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Andries, Geesgen en 

Elsgen Goesens als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 
ƒ1600 c.g., waarvan ƒ350 c.g. onder Hermen Gisbertz berusten en ƒ1250 c.g. 
op de brouwerij gevestigd zijn, die onderpand is, een bed met toebehoren bij 
hun huwelijk en de opbrengst van moeders kleren; hij belooft hen lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het 
vruchtgebruik.  
NB. in de kantlijn: met toestemming van de voogden is een deel van het 
kinderbewijs, ƒ980 c.g., gevestigd op een ander huis, dat ook onderpand is; 
op 05-05-1643 beloven de voogden de resterende gelden gevestigd op de 
brouwerij, uit te betalen aan de pupillen, waarvoor zij met persoon en 
goederen garant staan; tevens ontvangt de vader zijn aandeel in de 
nalatenschap van Elsken Harmsz, weduwe van Harmen Evertsen Backer.   

   
 bijzonderheden NB. In de kantlijn wordt de vader genoemd: Goosen Hermsz Backer. 
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407 RAK  89 FOLIO:       184 DATUM:       02-01-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erfgoederen in vorstendom Berch 
   
 comparanten Merrens, Rijchart Volmachtgever Echtpaar 
  Hermensz, Neeltien Volmachtgeefster  
  Merrens, Herman Gevolmachtigde Broer/zwager 
  Merrens, Sophia Cathrina Begunstigde Zuster 
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat hun broer en zuster gerechtigd zijn in een 

hoofdsom van duizend rijksdaalders samen, gevestigd op de erfgoederen 
gelegen in Daverickhuizen in het ambt Bornvelt, vorstendom Berch, waarvan 
een schriftelijk bewijs is gemaakt dat gedeponeerd is in Keulen; zij 
verstrekken een volmacht aan hun broer/zwager om dit bewijs te halen uit de 
schrijn van St. Columbus in Keulen en daar het nodige te doen. 
NB. in de kantlijn: op 14-01-1636 heeft Sophia Cathrina de volmacht voor 
haar broer bevestigd; op 26-03-1636 heeft zij de procuratie voor haarzelf 
teniet gedaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

408 RAK  89 FOLIO:       185 DATUM:        14-01-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Merhens, Richart Volmachtgever Echtpaar 
  Harmsz, Neeltje Volmachtgeefster  
  Merhens, jfr Sophia Catharina Dochter  
  Merhem, Harmanus Gevolmachtigde Zoon 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun zoon/broer Harmanus 

Merhem om, in der minne of gerechtelijk, zowel binnen als buiten rechten, 
hun zaken waar te nemen in Keulen en het land van Berch, waarvoor zij hem 
de macht van procurator ad lites geven om al het nodige te doen, met macht 
van substitutie.  
NB. in de kantlijn: volgens akte dd 26-03-1636 heeft Sophia Catharina 
Merhem voor haarzelf afgezien van de procuratie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

409 RAK  89 FOLIO:       185v DATUM:       19-02-1636 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Merhem, Richart Schuldenaar  
  Halle, Jurrien ter Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant, mede caverende voor zijn echtgenote, verklaart schuldig te zijn 

aan Jurrien ter Halle een bedrag van ƒ138,50 c.g. dat hij zal betalen van zijn 
aandeel in het geld gevestigd op de stadskas en waarvan zijn schoonmoeder 
Christina Hoedemackers, weduwe Meerhems, het vruchtgebruik heeft en dat 
hij zal erven. Hij betaalt intussen de rente tegen 5½ procent per jaar; als 
onderpand geldt het kapitaal en al zijn goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

410 RAK  89 FOLIO:      186 DATUM:       26-01-1637 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gansneb gnd T., Reijner Comparant  
  Sain, Anthoni du Comparant  
  Brouwer, Otto Jansz Begunstigde  
     
 samenvatting Comparanten verklaren, namens de kinderen van Peter de Gueckers, dat zij 

na ontvangst van het bedrag, aan Otto Jans Brouwer hebben overgedragen 
ƒ60 g.g. met twee jaar rente …….. 

   
 bijzonderheden Niet af. 
   

 

 

411 RAK  89 FOLIO:      186v  DATUM:       27-02-1637 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vribbelts, Rutger Engberts Comparant Broers – namens 

1
) 

  Willems, Steven Comparant  
  Thonissen, Wessel Voogd  
  Meijners, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun moeder Berentgen Everts en hun gewezen 

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

   
 bijzonderheden 

1
) zijn echtgenote Cunne Willemsz 

   

 

De bladzijden 187 t/m 187v zijn blanco. 

412 RAK  89 FOLIO:       188 DATUM:        20-05-1636 

 onderwerp Verkoop  
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 onroerend goed 1. Hof en erf 
      Kampen, achter het Cellebroeders klooster 
  2. Een stuk land 
      Kampen, Broederweg, strekkend tot de Regimentskamer en St. Annakerk 
   
 comparanten Hoochstraeten, H. van Gevolmachtigde Secretaris Kampen 
  Plancque, Nicolas de la Volmachtgever Predikant Haarlem 
  Herinckhoeck, Sara van Volmachtgeefster  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgevers, verklaart comparant verkocht te hebben aan 

Steven de Lespierre en jfr Hester Soulin een hof in Kampen met alle rechten 
die Rijckman Wolffs ook had en een stuk hofland aan de Broederweg, met 
alle rechten. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald en niet ondertekend; vacat.  
   

 

 

413 RAK  89 FOLIO:       188v DATUM:        17-05-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Henrick Volmachtgever van Hattem 
  Stuirman, d.Henricus Cracht. Gevolmachtigde  
  Saabe, Jacques Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henricus Crachtsen Stuirman en 

Jacques Saabe om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen 
voor het stads- en landgerecht in Kampen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

414 RAK  89 FOLIO:      189 DATUM:       09-12-1634 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ketel, Sijger Comparant  
  Barchorst, Lubbertgen ter Echtgenote  
  Barchorst, Clas ter Comparant  
  Barchorst, Henrick ter Comparant  
  Cuerbecke, Ernst van der Voogd  
  Lauwijck, Johan van der   Voogd  
  Goesensz, Hannes Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogden de erfenis en goederen 

ontvangen te hebben van hun tante Geesken ter Over waarvoor zij hen 
bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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415 RAK  89 FOLIO:       189 DATUM:      21-04-1635 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Swaentgen Comparante  
  Torn, Jan ten Momber  
  Clas, Luitgen Voogd  
  Warnersz, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

416 RAK  89 FOLIO:        189v DATUM:        26-08-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Andries, Saertken Volmachtgeefster  
  Hoff, J. Momber  
  Evertsz, Andries Gevolmachtigde Vader 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar vader Andries Evertsz om, in 

der minne of gerechtelijk, haar uitstaande goederen te ontvangen in Aurick 
en geeft hem de macht van procurator ad lites om alles te regelen, zoals zij 
zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

417 RAK  89 FOLIO:       189v DATUM:        12-12-1635 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrixen, Struijck Comparante  
  Alberts, Jan Voogd Tollenaar 
  Steenberch, Gerrijt Janssen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart aan de voogden over de voorkinderen van Bette Claes 

beloofd te hebben spoedig de ƒ50 g.g. te betalen, die Bette Claes als vaders 
kindsdeel heeft bewezen; dit bedrag zal comparante in mindering brengen 
van het bedrag dat Bette Claes op het karveelschip van haar echtgenoot 
heeft gevestigd.  

   
 bijzonderheden Geen 
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418 RAK  89 FOLIO:        190 DATUM:        18-05-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Faute, Susanna la Volmachtgeefster Wed. Beuns  
  Langenburch, d.Gooswinus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Gooswinus Langenburch om haar 

zaken waar te nemen voor het stadsgerecht. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 190v t/m 192v zijn blanco. 

419 RAK  89 FOLIO:        193 DATUM:        12-07-1635 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Tijmensz, Andries Schuldenaar Schipper 
  Egbertz, Beene Schuldeiser  
  Gerritz, Henrick Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Beene Egbertz een bedrag van ƒ66-

6½ c.g. dat hij belooft te betalen op Allerheiligen a.s., waarvoor hij 
gerechtelijk als onderpand stelt zijn karveelschip met alle toebehoren en 
gereedschap. Op verzoek van schuldeiser is er een borg aangesteld. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

420 RAK  89 FOLIO:       193v DATUM:         20-07-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Henrix, Andries Volmachtgever Kleermaker - Echtpaar 
  Claes, Lubbegien Volmachtgeefster  
  Berents, mr Peter Gevolmachtigde Voogd 
  Janssen, Coop Gevolmachtigde Kleermaker - voogd 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan de voogden over de 

voorkinderen van comparant om zijn woonhuis te verkopen en de 
formaliteiten te vervullen en geeft hen het recht om de meubels die 
comparanten bij hun vertrek naar ’s Gravenhage in het huis laten staan, 
mede te nemen, alles met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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421 RAK  89 FOLIO:       194 DATUM:        01-08-1635 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Frans, Anna  Schuldenares Wed. Arian Janssen 
  Dijck, Jan Gerrijts van Schuldeiser Echtpaar 
  Claes, Beeltien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jan Gerrijts van Dijck en 

echtgenote een bedrag van ƒ754 c.g. wegens de aankoop van een huis, dat 
zij belooft te betalen op Martini a.s. waarvoor zij als onderpand stelt haar 
woonhuis en haar andere goederen, als bij verwonnen panden; mocht zij op 
die datum niet het hele bedrag terug kunnen betalen, dan zal zij een rente 
van 6 procent rekenen over het onbetaalde.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

422 RAK  89 FOLIO:        194v DATUM:        15-08-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Hof en erf 
  IJsselmuiden, aan de Welle 
   
 comparanten Hensbergen, Anneke van Volmachtgeefster Echtg. G. vd Straten 

1
) 

  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Hensbergen, Johan van Gevolmachtigde Broer 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar broer Johan om voor het 

gerecht te verschijnen en over te dragen aan Arent Sloot, burgemeester, een 
hof in IJsselmuiden en daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden 

1
) luitenant van de Kanonniers 

   

 

 

423 RAK  89 FOLIO:        194v DATUM:       27-08-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hell, jkr Albert van der Volmachtgever Raadslid 
  Moll, Johan Gevolmachtigde Procureur A’foort 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Moll om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken in Amersfoort waar te nemen en speciaal om tegen 
de Heer van Langerack, zowel binnen als buiten rechten, de ƒ2800 te 
verdedigen die bij die heer in arrest worden gehouden vanwege een 
borgtocht en geeft hem de macht van procurator ad lites om alles te regelen, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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424 RAK  89 FOLIO:        195v DATUM:       01-09-1635 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Holten, Adrian van Volmachtgever  
  Woltersz, Gerhart Gevolmachtigde Burger Elburg 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Gerhart Woltersz om, zowel binnen 

als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen in Elburg of op de Veluwe, zijn 
schulden, pachten en renten te innen en geeft hem daarvoor de macht van 
procurator ad lites om alles te doen wat nodig is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

425 RAK  89 FOLIO:       196 DATUM:       12-09-1635 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Huberts, Anneken Comparante Wed. Hubert Willemsen 

1
) 

  Breda, Johan van  Momber  
  Hoochstraeten, Henricus v. Tussenpersoon Secretaris 
     
 samenvatting Comparante verklaart van Henricus van Hoochstraeten ontvangen te hebben 

een bedrag van ƒ100 c.g. dat de rentmeester van Vollenhove, jkr Boldewijn 
Sloot, beheerde ten behoeve van haar kinderen, waarvoor zij hem bedankt 
met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden 

1
) in leven majoor in Zwartsluis 

   

 

 

426 RAK  89 FOLIO:       196  DATUM:       19-09-1635 

 onderwerp Afspraak 
   

 onroerend goed n.v.t. 

   
 comparanten Lamberts, Sipke Comparant  
  Janssen, Sarijs Schuldeiser  
  Petri, Hermanus Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart gerechtelijk afgesproken te hebben voor Hermanus 

Petri aan Sarijs Janssen te betalen een bedrag van ƒ40 c.g. dat Hermanus 
Petri schuldig is aan schuldeiser wegens gekochte waren, waarvoor hij, 
comparant, zijn persoon en goederen als onderpand stelt. Hermanus Petri 
belooft de kosten te restitueren. 

   
 bijzonderheden Geen 
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427 RAK  89 FOLIO:        196v DATUM:      05-12-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sloot, jkr Arent Volmachtgever Raadslid 
  Boecop, jkr Egbert toe Gevolmachtigde Utrecht 
     
 samenvatting Comparant, vader van jfr Florentina Sloots, die in goede gezondheid 

verkeert, heeft een volmacht verstrekt aan jkr Egbert toe Boecop om, in der 
minne of gerechtelijk, het geld te vorderen van het stift Onderwijck dat zijn 
dochter Florentina toekomt en daarbij te handelen in de geest van 
comparant, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

428 RAK  89 FOLIO:       197 DATUM:       07-12-1635 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, mr Simon Comparant Kleermaker 
  Voorn, jkr Henrick Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant heeft beloofd met Vastenavond a.s. aan jkr Henrick Voorn te 

betalen het geld dat Jurgen Martens van Nijkerk aan jkr Voorn schuldig is, ƒ9 
g.g., waarvoor hij zijn persoon en goederen als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

429 RAK  89 FOLIO:       197v DATUM:       15-01-1636 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tijmensz, Albert Wdn. van Anne Jansz Vader 
  Vene, Jacob Harmsz Voogd  
  Wachter, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Albert en Gretken 

Albertsz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd moeders kleren, een 
zilveren bijgordel, een zilveren kleerhaak, een zilveren ketting en een koker 
met zilver, die ten behoeve van de kinderen verkocht zullen worden en 
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat 
een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 28-07-1636 meldt de vader dat de verkoop honderd 
daalders heeft opgebracht, dat hij dit geld heeft gebruikt voor een nieuw 
schip; hij belooft zijn kinderen uit te betalen als ze volwassen geworden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
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430 RAK  89 FOLIO:       198 DATUM:        01-02-1636 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed Twee huizen 
  Kampen, Oudestraat, tegenover de Buitenkerk 
   
 comparanten Andries, mr Comparant Timmerman 
  Roeloffs, Arent Comparant Tinnegieter 
  Dubbelts, Aeltien Begunstigde Wed. Ghijsebert Henrixen 
     
 samenvatting Comparanten verklaren gecedeerd te hebben aan Aeltien Dubbelts het zesde 

deel van ƒ382-14 g.g., afkomstig van twee verkochte huizen die zij 
gerechtelijk heeft verwonnen en die toebehoorden aan Reijner Brouwer uit 
deze stad, gelegen tussen Coendert Alberts en Evert Hermsz Backer, 
strekkend van de straat tot achteraan het erf van Alberts. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

431 RAK  89 FOLIO:      198 DATUM:      01-02-1636 

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

nemen voor het stadsgerecht van Kampen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

432 RAK   89 FOLIO:      198v DATUM:        25-02-1636 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. Diverse erven in Kamperveen 
  2. Een kamp genaamd Paekcamp, Oosterwolde en andere kampen 
  3. Een huis, Bovenpoorte 
   
 comparanten Dirricksz, Aeltgen Wed. van Lucas Hermsz Moeder 
  Dirricksz, Gerrit Voogd  
  Wegewaert, Kijliaen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Warner, Dirrick en 

Beentgen Lucas als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een aandeel in 
diverse onroerende goederen, zoals een erf op Kamperveen, bewoond door 
Jutte Volckers, nog een bewoond door Jan Henricksz, diverse kampen in 
Oosterwolde, een elshaag in Mastenbroek en het woonhuis in Kampen, 
verder nog een bed met toebehoren voor de dochter. Zij belooft hen lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en daarbij te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het 
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vruchtgebruik. 
   
 bijzonderheden Details onroerend goed in de akte. 
   

 

 

433 RAK  89 FOLIO:        199 DATUM:        14-04-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bonte, Tomas de Volmachtgever  
  Everwijn, Willem Gevolmachtigde uit  Arnhem 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Willem Everwijn om, in der minne of 

gerechtelijk, van jkr Jochem van Keppel, luitenant van kapitein Apeltoorn, 
ƒ42-18 c.g. te vorderen die deze aan comparant schuldig is vanwege 
ontvangen waren en eventueel beslag te leggen op diens gelden of gage en 
daarbij te handelen in de geest van comparant, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

434 RAK  89 FOLIO:        199v DATUM:       19-05-1634 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stevens, Trine Wed. van Bartolt Reijnders Moeder 
  Rutgerts, Peter Voogd  
  Stevens, Geert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Reijnder en 

Henrickien Bartols als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g. die 
belegd zullen worden; zij belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te 
laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

435 RAK  89 FOLIO:       200 DATUM:       07-10-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis, hof en erf 
  Delden, gelegen tussen Wilbert en Berend Hassinck 
   
 comparanten Jansz, Trintgen Volmachtgeefster Echtg. Lambert Lubberts 
  Hoff, J. Momber  
  Lubberts, Lambert Gevolmachtigde  
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 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om voor het 
gerecht van Delden te transporteren aan Jan Gerrits een huis en hof in 
Delden, strekkend van Jan Eggerincks erf tot achteraan Jan Hassincks 
where en daarbij alle formaliteiten te vervullen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

436 RAK  89 FOLIO:      200v DATUM:       15-11-1634 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dercksz, Thomas Comparant Pasteibakker 
  Veene, Johan Tijmensz Begunstigde De erven van … 
     
 samenvatting Comparant verklaart gerechtelijk te hebben gecedeerd aan de erven van 

Johan Tijmensz Veene, als kerkmeester van het H. Geesten Gasthuis alhier, 
een bedrag van ƒ800 c.g. afkomstig van de gecommitteerde van de 
Oostindische Compagnie uit Amsterdam, die het Gasthuis toekwamen en hij 
heeft daarbij alle formaliteiten vervuld die nodig waren, op basis van de 
volmacht dd 28-08-1630.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

437 RAK  89 FOLIO:       200v DATUM:        16-01-1635 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sweertsz, Toenis Wdn. van Jennegien Dubbelts Vader 
  Dubbelts, Jan Voogd  
  Tijmensz, Laurens Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Dubbelt Tonisz als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ700 c.g. en de opbrengst 
van moeders kleren en belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te 
laten leren en te doen wat een goede vader verschuldigd is, waarmee de 
voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik; mocht het gebeuren dat 
de stiefmoeder niet met het kind overweg kan, dan mogen de voogden het 
kind bij zich nemen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

438 RAK  89 FOLIO:       201v DATUM:       17-03-1635 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Henricksz, Thonis Schuldenaar  
  Aszijnck, Arent  Schuldeiser van Haaksbergen 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Arent Aszijnck een bedrag van ƒ120 

c.g. nog afkomstig uit het sterfhuis van comparants echtgenote Gretgen 
Hendricks en belooft dit te betalen, waarvoor hij gerechtelijk zijn persoon en 
goederen verbindt.   
NB. in de kantlijn: op 12-07-1635 en op 20-10-1635 is het geld overgemaakt 
aan schuldeiser.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   
 

 

439 RAK  89 FOLIO:        201v DATUM:       ongedateerd 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Thonis Schuldenaar  
  Geerloffs, Gerrit Schuldeiser Echtpaar 
  Berentz, Aeltgen Schuldeiseres  
  Schuere, Aeltgen van der Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrit Geerloffs en echtgenote een 

bedrag van ƒ60 c.g. en aan Aeltgen van der Schuere ƒ50 c.g. afkomstig van 
wijlen zijn echtgenote Gretgen Henrick, hun gewezen tante, die hij belooft te 
betalen en waarvoor hij gerechtelijk als onderpand stelt zijn persoon en 
goederen. 
NB. in de kantlijn: op 18-06-1635 heeft Aeltgen van der Schuere het geld 
ontvangen en op 22-07-1635 heeft Gerrit Geerloffs ook zijn deel gekregen, 
waarvoor beiden bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

440 RAK  89 FOLIO:       202 DATUM:       16-04-1635 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bartels, Trijne Wed. van Bartelt Harmsz Moeder 
  Mussche, Sijmon Voogd  
  Henricks, Lodewick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lijsbeth, Margreta en 

Bartijn Bartels 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 
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441 RAK  89 FOLIO:       202 DATUM:        28-04-1635 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Bovenpoorte 
   
 comparanten Gerrits, Tijmentgen Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Gerrits, Wijcher Comparant  
  Gerrits, Berent Comparant  
  Toorn, Jan ten  Stiefvader Smid 
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun stiefvader voor hen samen als goed en 

erfenis van hun vader ontvangen te hebben een bedrag van ƒ165 g.g., 
gevestigd op het huis van de stiefvader, waarvoor zij hem bedanken met 
belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

442 RAK  89 FOLIO:       202v DATUM:        31-07-1635 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wesselts, Toenijs Janssen Schuldenaar  
  Brouwer, Jan Sluijter Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Sluijter Brouwer een bedrag 

van ƒ58 c.g., waarvan hij de helft zal betalen in de komende zes weken en  
waarvoor hij gerechtelijk ten onderpand stelt zijn persoon en goederen, als 
bij verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

443 RAK  89 FOLIO:       203 DATUM:       19-09-1635 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsen, Thomas Comparant  
  Jansz, Johan  Voogd Schoenmaker 
  Hermsen, Lucas Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de goederen van zijn 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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444 RAK  89 FOLIO:        203 DATUM:       28-11-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bonthe, Thomas de Volmachtgever  
  Henry, mr Abraham Gevolmachtigde Schrijver van 

1
) 

     
 samenvatting Comparant verklaart een volmacht te geven aan mr Abraham Henry om, in 

der minne of gerechtelijk, zijn utstaande schulden te innen en speciaal om 
een bedrag van ƒ452 of 453 c.g. te vorderen dat hem toekomt om de paarden 
te kopen van de overleden kornet Mr Molijs en, zowel binnen als buiten 
rechten, de gelden te innen afkomstig van de goederen van de kornet of 
diens vader, die hen toekomen van genoemde ritmeester en verder al het 
nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) de ritmeester Mr de Fontaine, garnizoen houdend in Heusden 

   

 

 

445 RAK  89 FOLIO:       203v DATUM:       04-12-1635 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Toenijs Schuldenaar  
  Rijxen, Andries Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Andries Rijxen een bedrag van ƒ25 

g.g. dat hij belooft te betalen met Pasen a.s., waarvoor hij al zijn goederen 
gerechtelijk als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

446 RAK  89 FOLIO:       204 DATUM:       01-04-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Toenissien  Volmachtgeefster  
  Berents, Lubbert Echtgenoot  
  Gerrijts, Sweer Gevolmachtigde Onderschout Epe 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Sweer Gerrijts om, in der minne of 

gerechtelijk, een bedrag van ƒ137 c.g. te vorderen met de verlopen rente die 
haar toekomen van haar broer Jan Otssen en diens echtgenote Maria Dames, 
wegens een obligatie dd 24-04-1631 in Kampen gepasseerd en daarbij te 
handelen zoals comparante zelf gedaan zou hebben, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 



155 
 

De bladzijde 204v is blanco. 

447 RAK  89 FOLIO:        205 DATUM:        04-05-1636 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meijer, Johan de Schuldenaar  
  Frericks, Derck Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Derck Frericks wegens onbetaalde 

huishuur een bedrag van ƒ41 c.g. dat hij zal betalen als hij het geld van de 
gemeente heeft ontvangen voor het kind van de nooddruftige Armen dat bij 
hem woont; de schuldeiser mag dit van de Armen vorderen, waarvoor hij als 
onderpand stelt zijn touwmakerswerk. 
NB: in de kantlijn: op 14-12-1636 meldt Jan Carsten, mede-erfgenaam van 
schuldeiser, dat schuldenaar het geld heeft betaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

448 RAK  89 FOLIO:        205 DATUM:       05-05-1636 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Groenestraat tusen Reijner Gansneb en Henrick Claessen 
   
 comparanten Janssen, Jan Comparant Echtpaar 
  Gerrijts, Gerrigien Comparante  
  Ingen, Jochem Jan van Koper  
     
 samenvatting Comparanten verklaren als onderpand te hebben gesteld ten behoeve van 

Jochem Jan van Ingen, hun huis in de Groenestraat in verband met de aan 
hem verkochte koeweiden in IJsselmuiden op de Weert. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

449 RAK  89 FOLIO:        205v DATUM:        12-05-1636 

 onderwerp Acceptatie testament 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stephani, Johannes Wilhelmus Comparant Predikant Epe 
  Voorden, jfr Anna van Echtgenote  
  Voorden, jfr Elisabeth van Comparante  
  Brouweris, Joannes Momber  
     
 samenvatting Comparanten verklaren het testament erkend te hebben dat jfr Margrita van 

Voorden dd 25-10-1625 in Kampen heeft gepasseerd, waarin vermeld staat 
dat genoemde dames van Vorden levenslang een lijfrente van ƒ50 c.g. per 
jaar zullen krijgen m.i.v. 26-05-1636; de overige erven, zoals Johan Bosman, 
namens jfr Aeltken van Voorden, Henrick toe Boecop en Lambert Glauwe, 
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namens jfr Barbara toe Boecop, beloven dit te respecteren en verbinden 
gerechtelijk hun goederen als onderpand voor uitbetaling van de lijfrenten.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

450 RAK  89 FOLIO:       206v DATUM:       17-05-1636 

 onderwerp Lening 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Meuers, Johan Comparant Echtpaar 
  Wijntges, Juttgen Comparante  
  Vrije, Wilhelmina de Schuldeiseres Wed. Hulets    
     
 samenvatting Comparanten verklaren een rente van ƒ30 g.g. te hebben gevestigd op hun 

huis en verklaren de hoofdsom en rente te zullen aflossen als dit een jaar 
van te voren wordt aangekondigd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

451 RAK  89 FOLIO:       207 DATUM:       10-01-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Volkert  Volmachtgever Haarlem   
  Sael, mr Johan Jans Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Jans Sael om, in der minne of 

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

 

 

452 RAK  89 FOLIO:       207 DATUM:       20-01-1634 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Willemtgen Comparante  
  Harms, Harmen Echtgenoot  
  Smitt, mr Hans Voogd  
  Lucas, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis 

van ƒ400 c.g. van haar vader ontvangen te hebben, waarvoor zij hen bedankt 
met belofte van vrijwaring.  
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

453 RAK  89 FOLIO:       207v DATUM:        10-02-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aerts, Willem Volmachtgever Kamperveen 
  Langenburch, ds Goosw. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan ds Gooswinus Langenburch om zijn 

zaken voor het stads- en landgerecht waar te nemen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

454 RAK  89 FOLIO:        207v DATUM:       26-03-1634  

 onderwerp Uitbetaling erfdeel  
   
 onroerend goed Molen cum annexis 
  Kampen, buiten de Cellebroederspoort 
   
 comparanten Jans, Winolt Erfgenaam Echtpaar 
  Jurriens, Elsken Erfgename  
  Jurriens, Geert  Executeur  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat hun broer/zwager Geert Jurriens hen de ƒ300 

g.g. betaald heeft die hen toekwamen als hun aandeel in de verste molen 
cum annexis, waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

455 RAK  89 FOLIO:        208 DATUM:        31-03-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Hoselman, Wilhelmus Gevolmachtigde IUDr 
  Heijden, Helena van der Volmachtgeefster Wed. J. Sourbeeck 
  Brouwerius, Joannes Gevolmachtigde IUDr 
  Sael, mr Johan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgeefster, volmacht dd 05-02-1634 in Zutphen 

gepasseerd, verstrekt comparant een volmacht aan Joannes Brouwerius en 
mr Johan Sael om, in der minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen, in 
het bijzonder de erfhuis zaken tegen Judith Suerbeecke en daarbij te 
handelen in haar geest.  
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

456 RAK  89 FOLIO:       208v DATUM:        11-04-1634 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf genaamd de Gouden Rozennobel 
   
 comparanten Sturck, Wolter Berents Schuldenaar  
  Willems, mr Marten Schuldeiser Stads-hoefsmid 
  Cruner, Andries Roeloffs Scholtes  Zalk  -   zwager 
  Hell, Albert ter Burgemeester  
  Vette, mr Peter  Gevolmachtigde Namens moeder 

1
) 

     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan mr Marten Willems ƒ268-12 c.g. 

tegen 6 procent, waarvoor diverse personen aan schuldeiser transporteren 
een betalingstermijn van hun verkochte huis.  

   
 bijzonderheden 

1
) comparant, Anna van Hoorn 

   

 

 

457 RAK  89 FOLIO:       209 DATUM:        27-04-1634 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Richtebijn, Wolter Hanssen    Comparant  
  Berentssen, Aelt Voogd  
  Aeltssen, Aelt Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de erfenis en goederen van 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

458 RAK  89 FOLIO:       209v DATUM:       02-05-1634 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Geerstraat van der Aa, tussen de Nieuwstraat en Rutger Hendricks 
   
 comparanten Janssen, Wessel Comparant  
  Gerrijts, Aeltgen Erfgename Echtg. Joost Willems 

1
) 

  Cornelijs, Mergien Schoonmoeder Overleden  
     
 samenvatting Comparant transporteert aan de erven van Mergien Cornelijs een huis en erf, 

een zilveren beker, twee brandijzers met een stolp, twee oorkussens, de helft 
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van het linnen, haar moeders kleren en kleinodiën, de helft van een graf in de 
Bovenkerk en een bedrag van ƒ750 c.g., dat hij binnen een jaar zonder rente 
aan zijn stiefdochter zal uitkeren.   
NB. in de kantlijn: op 27-04-1635 meldt Joost Willems dat comparant het 
resterende bedrag heeft uitbetaald. 

   
 bijzonderheden 

1
) visser 

   

 

 

459 RAK  89 FOLIO:       210 DATUM:        24-05-1634 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Smalschip 
   
 comparanten Alberts, Willem Schuldenaar Blokzijl 
  Jansz, Maler Schuldeiser Echtpaar 
  Henricks, Roeloffken Schuldeiseres  
  Dercksz, Albert Borg Vader 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Maler Jansz en diens echtgenote 

een bedrag van ƒ550 c.g. wegens een gekocht smalschip met toebehoren en 
belooft te betalen in drie termijnen: met Pinksteren 1635 ƒ200 c.g., met 
Pinksteren 1636 ƒ200 c.g. en het daarop volgend jaar met Pinksteren ƒ150 
c.g., waarvoor hij het smalschip als onderpand stelt en zijn  andere 
goederen. Binnen acht dagen zal hij een akte van borgstelling laten passeren 
door zijn vader. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

460 RAK  89 FOLIO:        210v DATUM:        10-06-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geerts, Willem Volmachtgever Echtpaar 
  Frericks, Geesgen Volmachtgeefster  
  Hermansz, Willem Volmachtgever  
  Lephers, Albart Gevolmachtigde Zwager - Amsterdam 
     
 samenvatting Comparanten, mede-erfgenamen van Jacob Roloffsen, bakker te 

Amsterdam, verstrekken een volmacht aan Albart Lephers om namens hen 
de zaken betreffende het sterfhuis waar te nemen, de erfenis te scheiden en 
te aanvaarden, in der minne of gerechtelijk en geven hem de macht van 
procurator ad lites om alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden geen 
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461 RAK  89 FOLIO:       211 DATUM:        09-08-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peutius, Wilhelmus Volmachtgever Med. dr. 
  Peut, Isaac Gevolmachtigde Broer 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn broer Isaac om een jaarlijkse 

rente te verkopen van ƒ175 c.g., deels afkomstig van een rentebrief ad ƒ455 
g.g. dd 31-05-1608 gevestigd op de Staten van Holland, door zijn ouders 
wijlen dr Jacob Peut en Mechtelt van Ommeren gevestigd en door 
comparant geërfd, deel uitmakend van een kapitaal van ƒ2800 c.g. en verder 
al het nodige te doen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

462 RAK  89 FOLIO:       211v DATUM:       26-07-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Warmbouts, Willem     Volmachtgever Brouwer uit Haarlem 
  Brouwer, Rijck Andries Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Rijck Andries Brouwer om, in der 

minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen hier voor het gerecht, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

463 RAK  89 FOLIO:      211v DATUM:        09-08-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peut, Wilhelmus Volmachtgever Med. dr. 
  Dam, Peter van Gevolmachtigde Zwager 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zwager Peter van Dam om aan 

Peter van Dam, zoon van Willem van Dam en Elisabet Peut, te transporteren 
een rentebrief van ƒ75 per jaar, gevestigd op de grote steden van Holland, 
afkomstig van comparants ouders, dr Jacob Peut en Mechtelt van Ommeren 
en daarbij alle formaliteiten te vervullen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

464 RAK  89 FOLIO:      212 DATUM:      18-09-1634 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed Erfgoederen 
   
 comparanten Stephani, ds Wilhelmus Volmachtgever Predikant alhier 
  Pabst, Wilhelmus Gevolmachtigde IUDr  -  Keulen 
     
 samenvatting Comparant, voogd over Hermannus, Richart en Catharina Sophia Merhens, 

verstrekt een volmacht aan Wilhelmus Pabst om, in der minne of 
gerechtelijk, de uitstaande schulden en renten van zijn pleegkinderen te 
innen in het vorstendom Berg en verder te verkopen voor de hoogste prijs 
hun erfgoederen op de Braunschweert gelegen en daarbij alle formaliteiten 
te vervullen, met macht van substitutie. Comparant meldt dat Hermannus 
volwassen is geworden en dat Richart getrouwd is en dus ook volwassen en 
dat deze met hem, comparant, overeengekomen zijn het geld voor hun 
verzorging, dat hij heeft voorgeschoten, terug te betalen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

465 RAK   89 FOLIO:      213v DATUM:        24-09-1634 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t 
   
 comparanten Coeninck, Thomas de Gevolmachtigde  
  Brouwer, Thomas Volmachtgever Tresorier generaal 

1
) 

     
 samenvatting Volgens volmacht gepasseerd voor het hof van Holland, heeft comparant ….. 
   
 bijzonderheden 1)  van de prins van Oranje 
  Akte is niet af. 

 

 

466 RAK  89 FOLIO:      213v DATUM:        24-09-1634 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geritsz, Welmer Wdn. van Sijne Michelsz Vader 
  Jansz, Albart Voogd  
  Geritsz, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Altgen Welmers als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. en belooft haar op te 
voeden en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

467 RAK  89 FOLIO:       214 DATUM:        27-10-1634 
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 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Willem Comparant  
  Janssen, Harmen Voogd  
  Jansz, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de goederen en erfenis van 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

468 RAK  89 FOLIO:      214 DATUM:        12-03-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrix, Warner Volmachtgever Deventer 
  Hermssen, mr Jan Gevolmachtigde Chirurgijn 
     
 samenvatting Comparant, erfgenaam van Jan van Delden, kleermaker, verstrekt een 

volmacht aan mr Jan Hermssen om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken 
in Kampen waar te nemen en speciaal die tegen de erven van Arent van 
Middachten en daarbij te handelen in de geest van comparant, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

469 RAK  89 FOLIO:       214v DATUM:       19-03-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Angel, Willem   Volmachtgever Schoolmeester  Frans 
  Angel, Johan Gevolmachtigde Broer  - Zeeland 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn broer Johan in Zeeland om, in 

der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen, in het bijzonder die 
welke betrekking hebben op hun overleden vader en daarbij het nodige te 
doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

    

470 RAK  89 FOLIO:       215 DATUM:        20-04-1635 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aertssen, Willem Volmachtgever Kamperveen 
  Langenburch, d. Gooswinus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Gooswinus Langenburch om zijn 

zaken waar te nemen voor het stadsgerecht. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

471 RAK  89 FOLIO:       215 DATUM:        09-06-1635 

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

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Kampen, met name die tegen Aelt 
Berentsen, slachter, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

472 RAK  89 FOLIO:       215 DATUM:       20-06-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Deventer, Wunderix van Volmachtgeefster  
  Vette, mr Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan mr Vette om haar zaken voor het 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

473 RAK  89 FOLIO:        215v DATUM:        07-07-1635 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Tele, Willem Dirricksz    Schuldenaar  
  Bisschop, Otto Egbertsz Schuldeiser De weduwe van … 
  Sicht, Lambert Jansz Borg Metselaar - zwager 
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 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Otto Egbertsz 

Bisschop een bedrag van ƒ112-14 g.g. wegens de aankoop van een huis en 
belooft dit te betalen heden over acht dagen met ƒ37-14 g.g. en een 
rozennobel en de resterende ƒ75 g.g. volgens de koopcedule van 17-03-1635. 
Als borg wordt aangesteld de zwager van comparant, Lambert Jansz Sicht, 
voor de eerste betaling. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

474 RAK  89 FOLIO:         216 DATUM:        31-07-1635 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geritsz, Welmer Comparant  
  Geritsz, Peter Comparant  
  Geritsz, Marigien Comparante  
  Lambertsz, Egbert Echtgenoot  
  Pouwels, Thonis Voogd  
  Coijer, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogden de goederen en erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

475 RAK  89 FOLIO:        216 DATUM:        07-01-1635(?) 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Everts, Willem Comparant  
  Joosten, Derck Stiefvader  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn stiefvader de goederen en erfenis van zijn 

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

   
 bijzonderheden Jaartal is waarschijnlijk 1636. 
   

 

 

476 RAK  89 FOLIO:       216v DATUM:         08-02-1636  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Jansen, Willem Volmachtgever Pijpmaker 
  Geertsz, Trijntken Gevolmachtigde Echtgenote 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote Trijntken Geertsz om, 

in der minne of gerechtelijk, van de weesmeesters van Leiden de erfenis en 
goederen te ontvangen van zijn grootvader Tomas Arentsz en daarbij al het 
nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

477 RAK  89 FOLIO:      216v DATUM:        08-02-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jansen, Willem Volmachtgever Pijpmaker 
  Geertsz, Trijntken Volmachtgeefster Echtgenote 
  Booch, Jan Claesen vd Gevolmachtigde Leiden 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Jan Claesen van der Booch om, 

in der minne of gerechtelijk, de erfenis en goederen te vorderen en 
ontvangen van hun grootvader Tomas Arents, overleden in Leiden, de 
roerende goederen te verkopen en hiervan verantwoording af te leggen en 
alles te doen zoals comparanten zelf gedaan zouden hebben, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

478 RAK  89 FOLIO:       217 DATUM:        04-05-1636 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aertssen, Willem Wdn. van Anna Hendrix Vader 
  Aertssen, Jan Voogd  
  Henrix, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Anna, Peter, Aertien en 

Henrick Willems als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ15 c.g. 
en belooft hen te verzorgen, een handwerk te laten leren en te doen wat een 
goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

479 RAK  89 FOLIO:       217v DATUM:        09-05-1636 

 onderwerp Verklaring 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Blome, Willem Lucasen Comparant  
  Breda, Casper van Voogd  
  Vene, Jacob Hermsz Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de goederen en erfenis van 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

480 RAK  89 FOLIO:        218 DATUM:        10-05-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Blome, Willem Lucasen Volmachtgever  
  Blome, Lucas Gevolmachtigde Vader - kapitein 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn vader Lucas Blome om, in der 

minne of gerechtelijk, de honderd daalders te vorderen die gevestigd zijn op 
het huis en erf van Jan Geertsen Vene en verder van de erfgenamen van 
Tijmen Henricks Tenine  een bedrag van ƒ100 c.g. te vorderen dat hen 
toekomt en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijde 218v is blanco. 

481 RAK  89 FOLIO:       219 DATUM:        06-02-1636 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gijsbertsz, Gisbert Schuldenaar Echtpaar 
  Jansz, Anna Schuldenares  
  Henricks, Reijner Schuldeiser  
  Steenberch Idem  
  Hardenberch Idem  
     
 samenvatting Comparanten verklaren in mei a.s. aan de cameraars te betalen wat zij achter 

zijn met de landpacht, waarvoor zij als onderpand stellen hun twee koeien en 
andere goederen, als bij verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

482 RAK  89 FOLIO:       219 DATUM:        07-03-1636 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Naehuijs, Gerrit Berentsz Volmachtgever  
  Bartholomeus, Peter Gevolmachtigde Gerechtsdienaar 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Bartholomeus om, in der minne 

of gerechtelijk, de uitstaande schulden van de boedel te vorderen van de 
erven van Ariaen Josue en daarbij te handelen zoals comparant gedaan zou 
hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

483 RAK  89 FOLIO:        219v DATUM:        16-03-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Gerrijt Gevolmachtigde  
  Roeterssen, Ernst Volmachtgever Raad/oud-schepen A’dam 
  Backer, Egbert Gerritsen Volmachtgever Koopman Amsterdam 
  Vette, mr 

 
Gevolmachtigde  

     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgevers uit Amsterdam, verstrekt comparant op zijn 

beurt een volmacht aan Peter Vette om van Douwe Heijltges uit Joure te 
vorderen betaling van ƒ426-7-8 als restant van een levering gerst in de jaren 
1632, eventueel beslag te leggen op alle penningen, schulden en kredieten 
die deze in Kampen en in Overijssel heeft en verder alle formaliteiten te 
vervullen zoals opdrachtgevers gedaan zouden hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

484 RAK  89 FOLIO:        220 DATUM:        29-03-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Landerijen 
  Kamperveen 
   
 comparanten Telingen, Gerrit van  Volmachtgever Militair 
  Haersolte, Nicolaes van Gevolmachtigde Zwager 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zwager Nicolaes van Haersolte 

om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen met betrekking tot 
zijn landerijen op Kamperveen en daarbij het nodige te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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485 RAK  89 FOLIO:      220v DATUM:       04-04-1636 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cuijnderturff, jkr Gerrijt Comparant  
  Haersenhorst, jkr Thomas Glauwe Volmachtgevers De erven van …. 

1
) 

  Bosman, jkr Johan Comparant  
     
 samenvatting Comparant caveert gerechtelijk voor de erven van jkr Thomas Glauwe 

Haersenhorst en jkr Johan Bosman voor de erven van jfr Margreta van 
Vorden en alle partijen nemen zich voor tot overeenstemming te komen. 

   
 bijzonderheden 

1
) in leven drost van de heerlijkheid Wist, weduwnaar van jfr Margreta van 

Vorden 
   

 

 

486 RAK  89 FOLIO:       221 DATUM:       22-05-1635 

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

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

487 RAK  89 FOLIO:       221 DATUM:       27-05-1635 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Lisbet Comparante  
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Wijchers, Frans Voogd  
  Hoesebeen, Derck Jansz   Voogd  
  Claszen, Johan Vader  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden en haar vader de goederen 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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488 RAK  89 FOLIO:       221v DATUM:        08-06-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubbertz, Lubbeken Volmachtgeefster Wed. Gerrit Jansz 
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Henricks, Arent Gevolmachtigde  
  Jansz, Andries Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Arent Henricks en Andries Jansz 

om, in der minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen, in het bijzonder 
die tegen Albart Janszen en daarbij al het nodige te doen in de geest van 
comparante, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

489 RAK  89 FOLIO:      222 DATUM:       26-06-1635  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrix, Lebuinus Volmachtgever  
  Crachtsen, Henrick Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Crachtsen [Stuirman] om, in 

der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor het stads- en 
landgerecht. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

490 RAK  89 FOLIO:       222 DATUM:       30-06-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Lever   Volmachtgever Amsterdam 
  Greven, Jan van  Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jan van Greven om, in der minne of 

gerechtelijk, van Berend ten Sande uit Bevergeren te vorderen een bedrag 
van ƒ600 c.g. dat deze hem schuldig is en geeft hem de macht van 
procurator ad lites om alles te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

491 RAK  89 FOLIO:       222v DATUM:       10-03-1636 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Taelinck, Lenert Volmachtgever Koopman Middelburg 
  Saebe, Johan Gevolmachtigde  
  Saebe, Jacques Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johan en Jacques Saebe om, in der 

minne of gerechtelijk, van Joucke Sipkes te ontvangen een bedrag van 313 
pond, 184 pond en nog 54 pond Vlaams, twee schillingen en acht groten die 
hij comparant schuldig is, waarvan drie obligaties voorhanden zijn en daarbij 
al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

492 RAK  89 FOLIO:       223 DATUM:        29-03-1636 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Lambert Wdn. van Barber Daniels Vader 
  Henricksz, Jan Voogd  
  Henricksz, Dirrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrick, Claes, Daniel 

en Henrickien Lamberts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen 
ƒ20 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

493 RAK  89 FOLIO:       223v DATUM:       04-05-1636 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Wijlant, Laurens van  Schuldenaar  
  Hell, Albert van der Schuldeiser Burgemeester 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan burgemeester van der Hell, volgens 

akkoord van 03-09-1635, een bedrag van ƒ515-11 c.g. wegens verleende 
borgtochten voor kooppenningen van land- en timmerschulden, samen met 
jkr Bartholomeus van Egmondt aan hem verstrekt en hij heeft de 
burgemeester nu in handen gesteld zijn mobilia, huisraad, renten, pachten 
en kredieten, zowel in Kampen als in Overijssel, zo lang de schuld niet is 
betaald; er is afgesproken dat hij de mobilia en huisraad mag blijven 
gebruiken en de pachten mag ontvangen, mits hij hiervan nauwkeurig 
rekenschap geeft.   

   
 bijzonderheden Geen 
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De bladzijde 224v is blanco. 

494 RAK  89 FOLIO:       225 DATUM:       25-03-1636 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coendersen, Anna Wed. van Sweer Janssen Moeder 
  Dirrixsen, Gerrijt Voogd Speldenmaker 
  Harmssen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Coendert, Harmen, 

Henrick, Lubbegien en Lambert Sweerts als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd samen een pond groot en belooft hen te verzorgen en een 
goed handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

495 RAK  89 FOLIO:       225v DATUM:         02-05-1636 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Arent Comparant  
  Jansz, Gesgen Comparante  
  Arentz, Abel Erfgenaam Wdn. Berentgen Jansz 
  Berentz, mr Warner Borg  
     
 samenvatting Comparanten, mede caverende voor Johan de Kijnckhuis, Henrick Ottens 

uit Amsterdam en voor de dochter van wijlen Gerrit Jansens, verklaren van 
Abel Arentz de legaten van diens echtgenote Berentgen Jansz ontvangen te 
hebben, waarvoor zij hem en de borg bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

496 RAK  89 FOLIO:      226 DATUM:      11-04-1636 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Boschers, Griete Comparante  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Smit, Ernst Gerritz Borg  
     
 samenvatting Comparante, mede caverende voor haar zuster Anneken Boschers en Lucas 

Jansz Smit, allen erfgenamen van Griete Bloeme, die weer erfgename van 
Henrick Bloeme is, verklaart van Janneke Hermansz, erfgename van Willem 
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Hermansz Bloeme, alles te hebben ontvangen dat Griete Bloeme hen per 
testament had toegekend; zij bedankt haar met belofte van vrijwaring. Ernst 
Gerritsz Smit stelt zich borg voor Janneke Hermansz, voor de uitbetaling van 
het legaat van ƒ25 g.g. dat comparante voor hen drieën ontvangen heeft. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

497 RAK  89 FOLIO:       226 DATUM:         10-04-1636 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Geert Comparant Echtpaar 
  Dercks, Henrickien Comparante  
  Geertz, Willemtgen Dochter  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun dochter Willemtgen Geertz ontvangen te 

hebben al het geld ad ƒ104 c.g. dat zij hen schuldig is geweest wegens 
gekochte kleren, nagelaten door wijlen haar zuster Altgen Geertz, waarvoor 
zij haar bedanken met belofte van vrijwaring en haar alsnog een bed met 
toebehoren geven. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

498 RAK   89 FOLIO:        226v DATUM:       09-05-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Hofstede 
  Voorst, kerspel Zwolle 
   
 comparanten Gerritz, Gisbert Volmachtgever Broers 
  Gerritz, Peter Volmachtgever  
  Egberts, Gerrit Gevolmachtigde Burger uit Zwolle 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Berend Egbertz, verstrekken een volmacht 

aan Gerrit Egberts om van Willem Jansz het geld te vorderen van een 
hofstede en daarbij alle formaliteiten te vervullen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

499 RAK  89 FOLIO:        227 DATUM:        01-05-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirricks, Gerrit Volmachtgever  
  Wegewaert, Kijliaen Voogd  
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  Willemsz, Gerrit Volmachtgever Echtg. Aeltgen Dirricks 
  Sibrandi, d. Ivonem   Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten en de voogd over de kinderen van Lucas Hermsz, hebben een 

volmacht verstrekt aan Ivonem Sibrandi om, in der minne of gerechtelijk, 
hun zaken waar te nemen voor het gerecht van Kamperveen inzake beslag 
tegen Jan Trompetter en daarbij al het nodige te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

De bladzijde 227v is blanco. 

500 RAK  89 FOLIO:       228 DATUM:       11-05-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Aeltien Volmachtgeefster  
  Hoochstraten, Henrick van  Momber Junior 
  Ingen, Jochim van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Jochim van Ingen om, in der minne 

of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen betreffende het sterfhuis van 
Geesgien Wesselsz, de boedel te scheiden en verder al het nodige te doen 
zoals zij zelf gedaan zou hebben, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen  
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