
 1 RAK  90 FOLIO:       1 DATUM:      04-06-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritsz, Albart Volmachtgever Aan de Coele Locht 
  Stuirman, Henricus Crachtsen Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henricus Crachtsen Stuirman om, in 

der minne of gerechtelijk, zowel binnen als buiten rechten, zijn zaken waar 
te nemen, in het bijzonder die tegen Gerrit Jansz op Kamperveen als borg 
voor ene Johan Berchuis die een achterstand heeft met betalen, verder alle 
formaliteiten te vervullen als procureur ad lites, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2 RAK  90 FOLIO:      1 DATUM:      28-06-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rutgers, Aeltien Volmachtgeefster  
  Herms, Lubbert Gevolmachtigde Eerzaam 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Lubbert Herms om, in der minne of 

gerechtelijk, de erfenis te vorderen die haar zoon Berend Mertsen toekomt 
van wijlen Henrick Janssen en daarbij te handelen zoals comparante zelf 
gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

3 RAK  90 FOLIO:      1v DATUM:      ongedateerd 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Albart  Volmachtgever Scholtis op Ens 
  Tijmensz, Tijmen Volmachtgever  
  Jansz, Johan  Volmachtgever Molenvoogd 
  Vette, Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Peter Vette om de schout van 

Emmeloord aan te klagen en te procederen tot verdediging van comparantes 
recht inzake de wind en daarbij al het nodige te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 



4 RAK   90 FOLIO:      2 DATUM:       14-08-1636 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Abraham Comparant Broers 
  Gerrits, Davidt Comparant  
  Buick, Jelis Voogd  
  Noorenburch, mr Hans van Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden ontvangen te hebben ƒ3 g.g. van 

hun ouders en twee pond Vlaams van hun overleden zuster, waarvoor zij hen 
bedanken met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

5 RAK  90 FOLIO:       2 DATUM:        15-08-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Elburch, Arent Treessen vd   Volmachtgever  
  Stuijrman, Henrick Crachtsen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Crachtsen Stuijrman om zijn 

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

 

6 RAK  90 FOLIO:      2 DATUM:       23-08-1636 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Heilesteeg, tussen Johan Willemsz en S. van Wilsem 
   
 comparanten Pauels, Albart Schuldenaar  
  Woltersz, Gerrit Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrit Woltersz een bedrag van ƒ200 

c.g. te betalen met Michael 1637 tegen 5 procent, waarvoor hij als onderpand 
stelt de verbeteringen van zijn gekochte huis in deze stad, afkomstig van de 
erven van Egbert ten Bosch en belooft hem jaarlijks ƒ10 g.g. rente te betalen 
met Michael. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

7 RAK  90 FOLIO:      2v DATUM:       11-09-1636 



 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Arent Wdn. Eerenstien Arents    Vader 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Claertien en Peter Arents 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder vijftig daalders en zijn 
dochter bij haar huwelijk een bed met toebehoren, waarmee de kinderen 
tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen voogden vermeld. 
   

 

 

8 RAK  90 FOLIO:        3 DATUM:        12-09-1636 

 onderwerp  Kinderbewijs    
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Anna Wed. van Claes Janssen Moeder 
  Henrix, Cornelijs Voogd  
  Janssen, Albert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geesien, Aeltien en 

Judit Claes als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g., te versterven 
van het ene kind op het andere en bij hun huwelijk nog een bed met 
toebehoren en belooft hen te verzorgen en een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

9 RAK  90 FOLIO:       3v DATUM:       14-09-1636  

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

zaken hier in de stad waar te nemen en speciaal om te vorderen van Harmen 
Ghijseberts Cae het geld van een brouwketel dat hem toekomt en daarbij al 
het nodige te doen, zoals comparant zelf gedaan zou hebben, indien 
aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

10 RAK  90 FOLIO:       3v DATUM:       21-10-1636 



 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mattheus, Abrams Volmachtgever uit Haarlem 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Peter Vette om zijn zaken waar te 

nemen voor het gerecht, in der minne of gerechtelijk en daarbij al het nodige 
te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

11 RAK  90 FOLIO:       4 DATUM:       04-11-1636 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Willemsz, Aeltien Comparante  
  Boschman, Johan Momber  
  Aeltsen, Aelt Koper  
  Aeltsen, Johan Koper  
     
 samenvatting Comparante verklaart overgedragen te hebben aan Aelt en Johan Aeltsen 

haar aandeel en rechten in de erfenis van haar oom Wessel Henrix, dat 
Geesien Wesselt in vruchtgebruik had en stelt hiervoor als onderpand haar 
persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

12 RAK  90 FOLIO:       4 DATUM:       23-01-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Keppe Fox, Albart van    Volmachtgever Cornet van een 

1
) 

  Stuirman, Henricus Crachtsen  Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparant verklaart een volmacht te geven aan Henricus Crachtsen Stuirman 

om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken in Kampen of elders in Overijssel 
waar te nemen en daarbij te handelen zoals comparant zelf gedaan zou 
hebben, indien aanwezig en speciaal om van zijn vader Cornelis van Keppel 
Fox rekenschap te vragen over de administratie van zijn momberschap. 

   
 bijzonderheden 

1
) compagnie harquebusiers onder de graaf van den Berge, markies vd Berge 

   

 

 

13 RAK  90 FOLIO:       4v DATUM:       30-01-1637 



 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en hof 
  Brunnepe, t.o. de hof van Starcke 
   
 comparanten Peters, Anna Wed. van Egbert Roeloffs Moeder 
  Henricks, Berent Voogd  
  Peters, Aert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Roeloff, Grete en 

Lijsbeth Roelofs als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind ƒ20 
c.g., voor de zoon twee netten en andere visserij benodigdheden, het geld te 
versterven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen, schrijven en 
een handwerk te laten leren en ten doen wat een goede moeder verschuldigd 
is, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik en stelt 
daarvoor als onderpand haar huis.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

14 RAK  90 FOLIO:       5v DATUM:       23-02-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Anneke Wed. van Henrick Thonisz Moeder 
  Henricksz, Jicke Voogd  
  Burger, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Henrickgen als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 g.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 
   

 

 

15 RAK  90 FOLIO:       5v DATUM:        23-02-1637 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cruel, Adam   Comparant Kerkmeester H. Geestgasthuis 
  Reijmens, Truijde    Schuldenares Wed. Reijmer Thijmensz 
     
 samenvatting Comparant, als kerkmeester van het H. Geestgasthuis, verklaart ontvangen te 

hebben van Truijde Reijmens al het geld dat deze aan het Gasthuis schuldig 
was, waarvoor hij bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 



16 RAK  90 FOLIO:       6 DATUM:       30-03-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sain, Anthoni du Volmachtgever  
  Bogaers, Salemon de Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, als mede-voogd over de kinderen van Johan du Sain en 

Magdalena de Caije, verstrekt een volmacht aan Salemon de Bogaers om in 
zijn afwezigheid zijn zaken waar te nemen en die van zijn mede-voogd Jacob 
de Kaije, te handelen zoals comparant zelf gedaan zou hebben, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

17 RAK  90 FOLIO:       6 DATUM:       06-04-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Altgen Volmachtgeefster Wed. Beert Heijmens 
  Hoochstraeten, Henrick v. Momber  
  Pouwelsz, Derck Gevolmachtigde Elburg 
  Herberts, Peter Gevolmachtigde Idem 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Derck Pouwels en Peter Herberts om, 

in der minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen in Elburg of elders in 
Gelderland en op te treden als procureur ad lites en te handelen in haar geest, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

18 RAK  90 FOLIO:      6v DATUM:       18-04-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf en hof 
  Elburg, in de vrijheid van Elburg, voor de Meenpoort 
   
 comparanten Holte, Arian van Volmachtgever  
  Haesberch, Geurt Woltersz   Gevolmachtigde Elburg 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Geurt Woltersz Haesberch om te 

verschijnen voor het gerecht van Elburg en daar aan Cornelis Roloffsz over te 
dragen een erf en hof en verder alle formaliteiten te vervullen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 



19 RAK  90 FOLIO:      7 DATUM:       08-05-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Geerts, Aeltien Wed. van Gerrijt Janssen     

1
) Moeder 

  Jacobs, Johan Voogd  
  Cuiper, Jacob Jacobs Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Gerrijts als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ150 c.g. en belooft hem te verzorgen en een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik, waarvoor zij haar 
woonhuis en haar goederen als onderpand stelt.  

   
 bijzonderheden 

1
) gortmaker 

   

 

 

20 RAK  90 FOLIO:       7v DATUM:        09-05-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Altgen Wed. van Clas Joachimsz Moeder 
  Lamberts, Derk Voogd  
  Arents, Steven Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gerrit, Lubbe en Mette 

Clas als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ150 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 
   

 

 

21 RAK  90 FOLIO:      7v DATUM:      01-06-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jurriens, Aeltgen Wed. Helmich Engberts Eckelboom Moeder 
  Lucas, Jurrien Voogd  
  Eckelboom, Jan Eng.  Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Engbert Helmichsz 

Eckelboom als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ750 c.g., een zilveren 
bekertje, een zilveren ketting met daaraan hangend een munt van 1½ 
rijksdaalder, verder de opbrengst van vaders kleren en lijfstoebehoren; zij 
belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren, bij zijn huwelijk 
een uitzet te geven en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik.  

   
 bijzonderheden Geen 



   

 

 

22 RAK  90 FOLIO:       8v DATUM:       20-07-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mullers, Anneken Wed. van Toes Keijser Moeder 
  Gerrits, Cornelis Voogd  
  Kanis, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Trijntgen en Jennegen 

Keijsers 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 
   

 

 

23 RAK  90 FOLIO:         9 DATUM:       19-08-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ruitenburch, jkr Arendt van Volmachtgever Burgemeester 
  Cuiper, Jan Petersen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, mede als voogd over de dochter van Maurits Loose, verstrekt een 

volmacht aan Jan Petersen Cuiper om, in der minne of gerechtelijk, de renten, 
pachten en inkomsten te ontvangen waar hij recht op heeft en verder alles te 
doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

24 RAK  90 FOLIO:      9 DATUM:       28-08-1637 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Joesten, mr  Arent Comparant  
  Camen, Henrick van Comparant  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van Bartelt Bartelts, schoenmaker 

en diens overleden echtgenote, verklaren van hem ontvangen te  hebben een 
kastje met goederen, volgens inventaris, bestemd voor de pupillen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 



25 RAK  90 FOLIO:       9v DATUM:        02-09-1637 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Caers, Altgen Comparante  
  Hoochstraeten, Henrick van Momber  
  Rutgers, Thonis Voogd  
  Breitsen(?), Gisbert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de erfenis van haar ouders 

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

 

 

26 RAK  90 FOLIO:       10 DATUM:       22-09-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Aeltgen Wed. van Gerrit Cruijsen Moeder 
  Henricksz, Arent Voogd  
  Jansz, Rempe Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Grietgen Gerrits als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bed met toebehoren of ƒ50 c.g., uit 
te geven bij haar volwassenheid of zo zij eerder het huis uit gaat 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 
   

 

 

27 RAK  90 FOLIO:       10v DATUM:       25-09-1637 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijckwijn, Aelt Janssen Comparant  
  Berents, Aelt Voogd  
  Aeltssen, Aelt Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de erfenis van zijn vader, Hans 

Rijckwijn en zijn moeder, Lubbeken Aelts, ontvangen te hebben, waarvoor hij 
hen bedankt met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 



28 RAK  90 FOLIO:       10v DATUM:       26-09-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claeszen, Albert Gevolmachtigde  
  Sijmonsz, Geerloff Volmachtgever Bovenkarspel 
  Harwarts, Peter  Gevolmachtigde Elburg 
     
 samenvatting Op zijn beurt verstrekt comparant een volmacht aan Peter Harwarts om, in der 

minne of gerechtelijk, het geld te ontvangen en de schulden te innen die de 
opdrachtgever competeren, daarvan rekenschap af te leggen en verder al het 
nodige te doen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

29 RAK  90 FOLIO:       11 DATUM:       28-10-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Driesz, Altgen Wed. van Henrick Clasens  Moeder 
  Thiszen, Johan Voogd  
  Derksz, Hens Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Clas, Driesgen, 

Henrick en Stijntgen Henricksz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk 
kind een pond Vlaams en belooft hen lezen en schrijven te laten leren en te 
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

30 RAK  90 FOLIO:       11v DATUM:       13-11-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Temminck, Adrian  Volmachtgever Weduwnaar 
  Temminck, Henricus Gevolmachtigde IUDr – Arnhem 

1
) 

     
 samenvatting Comparant, mede namens zijn zoons Cornelis en Jacob, verstrekt een 

volmacht aan Henricus Temminck om, in der minne of gerechtelijk, de lijfrente 
te vorderen die hem toekomt van de Gedeputeerde van Nijmegen, daarvan 
rekenschap af te leggen en zijn zaken aldaar waar te nemen en alles te doen 
wat nodig is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) verbonden aan het hof van Gelderland 

   

 

 



31 RAK  90 FOLIO:      12 DATUM:       15-11-1635 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jochems, Alijdt Volmachtgeefster  
  Breda, Johan van Momber  
  Geertssen, Tijs Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Tijs Geertssen om haar zaken waar te 

nemen voor het stads- of landgerecht, met macht van substitutie. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

32 RAK  90 FOLIO:       12 DATUM:        14-12-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albartz, Altgen Wed. van Gerrit Heijmensz Moeder 
  Aszmus, Jelis Voogd  
  Jansz, Henrick Voogd  
             
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Albart, Griete, 

Wendeltgen en Geesgen Gerritz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 
ieder kind honderd rijksdaalders, te versterven van het ene kind op het andere 
en een bed met toebehoren, de zoon een mantel en belooft hen lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik. 
NB. in de kantlijn: op 02-02-1652 bedankt Albart Gerrits zijn moeder en de 
voogden, met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

33 RAK  90 FOLIO:       12v DATUM:       08-03-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Simonts, Ariaen Wdn. van Nellegien Jans Vader 
  Twent, Bartelt Voogd  
  Twent, Lambert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aeltien en Jan Ariaens 

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. Hij heeft het 
vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   



34 RAK  90 FOLIO:       13 DATUM:       07-04-1638 
 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendrix, Anna Comparante  
  Willems, Steven Echtgenoot  
  Janssen, Louwe Voogd  
  Arents, Goesen Voogd  
  Berentsz, Gijsbert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de erfenis en goederen te hebben 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

35 RAK  90 FOLIO:       13v DATUM:       03-11-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Laurents, Aelthien Wed. Berent J. v. Schuttrup Moeder 
  Willems, Jaques Voogd  
  Stenvoorden, Albert van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Marten, Jan, Laurents 

en Geesgen Berents als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een 
bedrag van ƒ2000 c.g. en voor de dochter de zilveren lijfstoebehoren en een 
bed met alles erbij en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten 
leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik en zal de helft van het bedrag op 
rente zetten ten behoeve van de kinderen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

36 RAK  90 FOLIO:       14 DATUM:      23-11-1638  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rutgersen, Art   Volmachtgever  
  Rutgers, Wendeltgen Volmachtgeefster  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Henricks, Michiel Volmachtgever Echtg. M. Engbers 
  Geertz, Geert      Volmachtgever Echtg. R. Rutgers 
  Stuirman, d. Henrick Crach. Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Peter Rutgersz en dochter Niesgen Petersz, 

verstrekken een volmacht aan Henrick Crachtsen Stuirman om hun zaken 
waar te nemen betrekking hebbend op de erfenis van Peter Rutgersz en 
diens dochter, in het bijzonder die tegen Berent Berents Sweertveger  



wegens de boedelscheiding.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

37 RAK   90 FOLIO:      14v DATUM:        15-05-1638 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Aeltgen Volmachtgeefster  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Stuirman, Henricus Crachtsen Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Henricus Crachtsen Stuirman om, 

zowel binnen als buiten rechten, haar zaken waar te nemen in Gelderland en 
elders, speciaal om voor het gerecht van de Veluwe te verschijnen en de 
aanspraken aan te horen die Beert Thonisz tegen comparante heeft en 
verder te handelen zoals zij zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

38 RAK  90 FOLIO:        15 DATUM:        24-05-1638 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Armgaerdt  Volmachtgeefster Wed. Willem Emst 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Gerritz, Johan Gevolmachtigde  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Johan Gerritz en mr Peter Vette om, 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

39 RAK  90 FOLIO:       15 DATUM:       05-05-01638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Amsen, Amsz Wdn. van Maijken Bloemen  Vader 
  Jansz, Thonis Voogd  
  Wisman, Herman    Voogd  



     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Peter, Willemtgen, Jacob 

en Johan Amsens als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een 
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 
   

 

 

40 RAK  90 FOLIO:       15v DATUM:       08-06-1638 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Aelthien    Comparante  
  Henricksz, Alt Echtgenoot  
  Jansz, Hermen Voogd  
  Dominicus, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de goederen en erfenis van haar 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

41 RAK  90 FOLIO:       16 DATUM:      05-07-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Annegen Wed. van Jan Dirricksen Moeder 
  Smit, Hans Voogd  
  Henricksen, Steven Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrickien en Berent 

Jans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 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 
   

 

 

42 RAK  90 FOLIO:       16 DATUM:       ongedateerd 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Graf 
   
 comparanten Egberz, Altgen  Comparante Wed. Johan Meijnerts 



  Meijne, Johan Dijmer de Koper  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij voor een bedrag van 10 daalders verkocht en 

overgedragen heeft ten behoeve van Johan Dijmer de Meijne het eigendom 
van zeker groeve in de Buitenkerk t.o. de preekstoel, gedekt met drie blauwe 
stenen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

43 RAK  90 FOLIO:      16v DATUM:       09-10-1638 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Haerinck, Anne Comparant Broers 
  Haerinck, Claes Comparant  
  Frans, Barbera Schoonzuster  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de weduwe van Tjalle Harincks ontvangen te 

hebben een bedrag van ƒ100 c.g. en de kleding die hun broer hen bij 
testament had vermaakt, waarvoor zij haar bedanken met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

44 RAK  90 FOLIO:      16v DATUM:       12-11-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Altgen Wed. Jan Jansz Schaep Moeder 
  Hermansz, Heijne    Voogd  
  Jurriens, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Geert Jansz als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ200 c.g. en een bed met toebehoren en 
belooft haar te verzorgen en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik, waarvoor haar 
goederen onderpand zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

45 RAK  90 FOLIO:      17 DATUM:       14-11-1638 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   



 comparanten Henricks, Altgen Comparante  
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Jansz, Gerbrant Voogd  
  Michels, Derck Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de erfenis en goederen te 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

Bladzijde 17v is blanco. 

46 RAK  90 FOLIO:        18 DATUM:        30-05-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sande, Berent ten 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 voor het stads- en land 
gerecht tegen Lodewijck van Aelts en daarbij het nodige te doen, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

47 RAK  90 FOLIO:       18 DATUM:        11-11-1636 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Snippert, Berent Jansz Comparant  
  Wijchers, Fransch Voogd  
  Hoosebeen, Dirck Jans 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 
   

 

 

48 RAK  90 FOLIO:       18v DATUM:        09-12-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Een stuk land 
  Hattem, Eperweg 
   



 comparanten Dirricks, Bette Volmachtgeefster Echtg. Gijsbert Fransen 
  Geerts, Beele Volmachtgeefster Echtg. Henrick Fransen 
  Hoff, J. Momber  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun echtgenoten om in Hattem 

voor het gerecht te verschijnen en daar te transporteren aan mr Gerrit 
Henricks, stadstimmerman, een stuk land en daarbij alle formaliteiten te 
vervullen die nodig zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

49 RAK  90 FOLIO:        19 DATUM:       14-12-1636 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Andriessen, Berentgen Schuldenares Echtg. Jan Gerrits 
  Evertsen, Anna Schuldeiseres  
     
 samenvatting Gedurende de afwezigheid van haar echtgenoot, verklaart comparante 

schuldig te zijn aan Anna Evertsen een bedrag van ƒ20 c.g., restant van een 
gekochte hof en belooft dit met Pasen a.s. te betalen, als bij verwonnen 
panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

50 RAK  90 FOLIO:       19v DATUM:       14-08-1637 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Hansen, Berent Vader  
  Alerts, Henrick Vader   
  Spirlinck, Henrick Gerrits Voogd  
  Munster, Dirrick van  Voogd  
     
 samenvatting Hoewel Schepenen en Raad met Apostille dd 08-08-1637 hebben toegestaan 

dat de voogden over Berend Hansen en Henrick Alerts kinderen, niet 
verantwoordelijk zijn voor het bedrag van ƒ500 c.g. dat Pouwel Peters en 
echtgenote Maijken Sanders aan hen hebben vermaakt, dd 02-11-1636 en dat 
in handen van de ouders is, zij dit geld mogen gebruiken, mits hiervoor een 
onderpand wordt gesteld; eerste comparant stelt als onderpand de 
verbeterschap van zijn huis in de Nieuwstraat, waar overledene heeft 
gewoond en de tweede comparant al zijn goederen, roerende en onroerende. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 



51 RAK  90 FOLIO:       20 DATUM:      19-09-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lucas, jfr Brecht Volmachtgeefster Wed. D. van Vorst 

1
) 

  Hoochstraeten, Henrick v. Momber  
  Bevervoerde, Reijndt van Gevolmachtigde Brgm Ootmarsum 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Reijndt van Bevervoerde om haar 

zaken waar te nemen in Ootmarsum en elders in Twente , in het bijzonder die 
over het vermeende arrest over haar geld en goederen en geeft hem de macht 
van procureur ad lites om te handelen zoals comparante zelf gedaan zou 
hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) kapitein 

   

 

 

52 RAK  90 FOLIO:       20v DATUM:       02-11-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Twee stukken land 
  Spijck 
   
 comparanten Coniet, Antonij Volmachtgever  
  Plettenburch, Judit van  Volmachtgeefster  
  Cae, Willem Ghijseberts  vd Gevolmachtigde Gorinchem 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Willem Ghijseberts van der Cae 

om namens hen twee stukken land te verkopen in de heerlijkheid van Spijck 
en daarbij al het nodige te doen naar landsgebruik en te handelen in hun 
geest, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

53 RAK  90 FOLIO:       21 DATUM:       00-10-1637 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bosch, Berent Schuldenaar  
  Brouwer, Rijck Andriesz   Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Rijck Andriesz Brouwer een bedrag 

van ƒ36-12-08 c.g. dat hij belooft te betalen met Martini a.s., waarvoor hij al  
zijn goederen als onderpand stelt, als bij verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 



54 RAK  90 FOLIO:      21 DATUM:       05-03-1638 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Goed genaamd de Hermen Roloffs Plaats 
   
 comparanten Lucas, Berent Schuldenaar Uit Baeckemoer 
  Jansz, Janneken Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Janneken Jansz een bedrag van drie 

honderd daalders wegens het gekochte goed Hermen Roloffs, dat hij belooft 
jaarlijks te betalen en te verrenten tegen zeven daalders, waarvoor het 
gekochte goed onderpand is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

55 RAK  90 FOLIO:       21v DATUM:       05-03-1638 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed De Hermen Roloffs Plaats 
   
 comparanten Lucas, Berent Volmachtgever Uit Baeckemoer  
  Jansz, Janneke Gevolmachtigde Lier, ambt Stijckhuijsen 
     
 samenvatting Comparant, schuldenaar van Janneken Jansz, verstrekt haar een volmacht 

om zijn zaken waar te nemen over zijn erfenis de Hermen Roloffs Plaats, 
zowel binnen als buiten rechten, de Plaats te verkopen, daarbij te handelen 
zoals comparant zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

56 RAK  90 FOLIO:        21v DATUM:        30-04-1638 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, bij de Hagepoort 
   
 comparanten Twent, Bartholt Jansz Comparant  
  Cuiper, Thomas Pouwels Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant, voogd over de kinderen van Engbert Dercks Veesman  verklaart 

gecedeerd te hebben aan Thomas Pouwels Cuiper een bedrag van ƒ400 g.g. 
dat hem toekwam van Temmeke Willemsz, wegens de aankoop van haar huis, 
dd  17-01-1630, en zal dit officieel overdragen als alles betaald is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 



57 RAK  90 FOLIO:       22 DATUM:        26-04-1638 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lamberts, Berent Comparant  
  Jansz, Jan Stiefvader Schoenmaker 
  Stuirman, Henrick Berents Voogd  
  Hagedoren, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn stiefvader de erfenis en goederen van zijn vader 

te hebben ontvangen, waarvoor hij hem bedankt en zijn voogden van hun taak 
ontslaat.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

58 RAK  90 FOLIO:       22v DATUM:       16-00-1636 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lucasz, Berent Schuldenaar Werkend voor stad 
  Pastowi, Frederico Lubinio Schuldeiser tot Balino(?) 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Frederico Lubinio Pastowi een 

bedrag van honderd twintig daalders wegens een obligatie dd 22-11-1635 van 
resterende kooppenningen van een gekochte plaats, waarvoor hij als 
onderpand stelt zijn persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

59 RAK  90 FOLIO:       22v DATUM:      18-06-1638 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Bouwe Comparant  
  Veene, Jacob Henricksz Voogd  
  Coijer, Gert Jacobsz Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de voogden over zijn dochter de reliqua te hebben 

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

 

 

60 RAK  90 FOLIO:       23 DATUM:       04-07-1638 

 onderwerp Schuldbekentenis 



   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Jellemans, Bette Schuldenares  
  Sijmens, Claes Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Claes Sijmens een bedrag van ƒ25 

g.g. wegens verlopen rente en belooft dit te betalen met Pasen 1639, waarvoor 
haar huis onderpand is evenals haar andere goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

61 RAK  90 FOLIO:      23 DATUM:       28-07-1638 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Claesz, Bettgen Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Louwsen, Johan Schuldeiser Burgemeester 
  Petersz, Aeltgen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart geld geleend te hebben, op basis van haar huis, van 

burgemeester Johan Louwe tegen een rente van ƒ36 c.g. per jaar, waarvan de 
hoofdsom zal worden terugbetaald mits dit een half jaar van tevoren wordt 
aangekondigd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

62 RAK  90 FOLIO:       23v DATUM:       29-10-1638 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bolt, Albert Gevolmachtigde  
  Seegers, Carstgen Volmachtgever  
  Langenburch, d. Goswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgever uit Elburg, verstrekt comparant een volmacht aan 

Goswinus van Langenburch om, in der minne of gerechtelijk, de zaken van 
opdrachtgever waar te nemen tegen Jan Coerts en daarbij al het nodige te 
doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 



63 RAK  90 FOLIO:        24 DATUM:       24-11-1638 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Barbar Comparante  
  Radis, Gerrijt Echtgenoot  
  Berents, Berent Vader  
  Berents, Peter Voogd  
  Roeloffs, Arent Voogd  
     
  samenvatting Comparante verklaart van haar vader de erfenis van haar moeder te hebben 

ontvangen, waarvoor zij hem bedankt. Zij ontslaat de voogden van hun taak. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

64 RAK  90 FOLIO:       24 DATUM:        24-11-1638 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wintges, Balthasar Volmachtgever Vaandrig 

1
) 

  Teijlingen, jfr Aeltien van Echtgenote  
  Haersolte, jkr Claes van Gevolmachtigde  
  Egmont, jkr Jacob van Gevolmachtigde vd Uienburgh - kpt 
  Brienen, J. v. Gevolmachtigde Commies te Sluis 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan drie personen om als mede-voogd   

over de kinderen van wijlen kapitein Gerrijt van Teijlingen en jfr Helena van 
Haersolte, in der minne of gerechtelijk, de zaken van het sterfhuis waar te 
nemen ten behoeve van de pupillen, zowel binnen als buiten rechten en 
daarbij te handelen zoals comparant zou hebben gedaan, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden 

1
) onder kapitein Matthijs van Asperen  

   

 

 

65 RAK  90 FOLIO:       25 DATUM:      02-01-1639 

 onderwerp Afstand van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lucasz, Berent Comparant Echtg. J. Willemsz 
  Frericks, Frerick Comparant Echtg. S. Willemsz 
  Willemsen, Lambert Comparant  
     
 samenvatting Comparanten verklaren afstand gedaan te hebben van de erfenis en goederen 

van hun zwager en halfbroer Albart Willemsz die op hen zijn overgegaan en 
dit alles ten behoeve van diens dochter Crijntgen Albartsz, die daarvoor met 
persoon en goederen garant staat. 

   
 bijzonderheden Geen 
   



66 RAK  90 FOLIO:       25 DATUM:        26-01-1639 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Boecop, jkr Christoffel toe Gevolmachtigde  
  Boecop, jkr Gerardt toe Volmachtgever Vader 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Op zijn beurt maakt comparant mr Peter Vette gevolmachtigd om de zaken 

van zijn, comparants, vader waar te nemen voor stads- en landgerecht,  
krachtens volmacht dd 26-10-1635 gepasseerd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

67 RAK  90 FOLIO:       26 DATUM:       27-05-1636 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Claes Schuldenaar  
  Brouwer, Rijck Andriessen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Rijck Andriessen Brouwer een 

bedrag van ƒ25-3 c.g. resterend van de aankoop van een slachtkoe; hij 
belooft dit op Michaelis te betalen, waarvoor al zijn gerede en ongerede 
goederen onderpand zijn, als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

68 RAK  90 FOLIO:       26 DATUM:       15-08-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coenderts, Coendert Volmachtgever Uit Hattem 
  Langenburch, Gooswinus  Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Gooswinus Langenburch om zijn 

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

 

 

69 RAK  90 FOLIO:        26v DATUM:       08-10-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 



   
 comparanten Schoelen, Cornelis van   Volmachtgever  
  Vette, d. Petrus Gevolmachtigde  
  Leuloffs, Thonis Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Petrus Vette advocaat bij de 

provincie Overijssel en Thonis Leuloffs, om, in der minne of gerechtelijk, zijn 
zaken waar te nemen, met name die met de pachters van dit landschaps 
bestiaal en van de bieraccijns, voor de schout van IJsselmuiden uitstaande, 
met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

70 RAK   90 FOLIO:      26v DATUM:       24-11-1636 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Velthuijs, Cunere Comparante Echtg. Arent v.Teeckelenburch 
  Hoff, J. Momber  
  Dirricksen, Alert Begunstigde Dokter en barbier 
     
 samenvatting Comparante cedeert gerechtelijk aan Alert Dirricksen een bedrag van ƒ50 

c.g. dat haar is toegekend van Jacob Backer volgens vonnis van de Raad en 
maakt duidelijk dat dit bedrag bedoeld is als betaling, ook voor de 
medicijnen en dat Maurits Willemsz hier geen aanspraak op kan maken.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

71 RAK  90 FOLIO:        27 DATUM:        07-12-1636 

 onderwerp Verhuur 
   
 onroerend goed Een stuk land genaamd de Stads Camp 
  Kampen, Haatland, in het 2

e
 Slag 

   
 comparanten Thimenkes, Cornelijs Verhuurder  
  Bonte, Thomas de Pachter Voogd 
  Ghijseberts, Harmen Pachter Voogd 
  Smit, Harmen Warnerts Borg  
  Backer, Jacob Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat de voogden over zoon Jacob van wijlen Hester 

Jacobs en Boldwijn Fijcke, voor de tijd van zeven jaar een stuk land hebben 
gepacht, tegenwoordig bewoond door Henrick Lubberts, voor een jaarlijks 
bedrag van ƒ48 c.g. en twee paar hoenderen, ingaande Petrus ad Cathedram 
1638; mochten zij in gebreke blijven dan heeft comparant het recht dit land 
aan een ander te verhuren. Er zijn borgen aangesteld. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 



72 RAK  90 FOLIO:       27v DATUM:       17-12-1636 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claesz, Bette Comparante Echtg. Struck Henricks 
  Hoff, J. Momber  
  Saabe, Jacques Schuldeiser  
     
 samenvatting In afwezigheid van haar echtgenoot, verklaart comparante gerechtelijk te 

hebben beloofd ca ƒ100 c.g. met de onkosten te betalen aan Jacques Saabe 
vanwege een verwonnen pand van haar echtgenoot, waarvoor zij als 
onderpand stelt haar goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

73 RAK  90 FOLIO:       28 DATUM:       21-01-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. Landerijen met huis, hof, berg etc  
      Wesep, ambt Heerde  
  2. Erf op het Wolthland en op het Oever    
  3, Erf in Kamperveen 
   
 comparanten Wegewaert, Kiliaen Wdn. van Mechteltien Hoffs Vader 
  Hoff, Johan Voogd Secretaris 
  Breda, Casper van  Voogd  
  Herms, Ghijsebert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Hilligien Wegewaert als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd de landerijen met huis e.d., nu 
bemeierd door Jacob Henrix, Jan de Wever en Gerrijt Geertssen, bezwaard 
met ƒ1 g.g. en zes schepel haver per jaar, verder het vierde deel van een erf 
en de helft van de Vullensweide, waarvan de andere helft toebehoort aan de 
weduwe Thijmen Henrix; verder drie achtste deel in een erf, bewoond door 
Wijnen Aelt, zilver en goud van de lijfstoebehoren en een goede uitzet. Het zal 
de vader vrijstaan in plaats van de landerijen ƒ20.000 c.g. uit te keren aan zijn 
dochter; hij belooft haar te verzorgen en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het 
vruchtgebruik.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

74 RAK  90 FOLIO:      29 DATUM:       26-01-1637 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Janssen, Christiaen Schuldenaar  
  Hermssen, Willem Schuldeiser Eerzaam 
     



 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Hermssen wegens gekochte 
waren een bedrag van ƒ35 c.g. te betalen op Jacob 1637, waarvoor hij als 
onderpand stelt het geld dat hij tegoed heeft van Jan Wijcghersen vanwege 
de verkoop van zijn huis en geeft schuldeiser het recht dit op te eisen. 
NB. in de kantlijn: op 18-11-1637 meldt schuldeiser dat hij van bovenstaande 
is voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

75 RAK  90 FOLIO:       29 DATUM:        26-01-1637 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Christiaen Comparant  
  Hell, Albart van der Voogd  
  Wernersen, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de erfenis en goederen te hebben 

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

 

 

76 RAK  90 FOLIO:      29v  DATUM:       27-02-1637 

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

nemen in Kampen of elders. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

77 RAK  90 FOLIO:        29v DATUM:       09-03-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Engbers, Christian Wdn. van Geesgen Crachtz Vader 
  Jacobsz, Cornelis  Voogd  
  Jackelsz, Johan   Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hilligen, Cracht, Aefgen 

en Aeltien Christians als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ400 



c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen 
wat een goede vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft 
het vruchtgebruik, de kinderen krijgen de opbrengst van moeders kleren en 
lijfstoebehoren en twee zilveren lepels. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

78 RAK  90 FOLIO:        30 DATUM:       23-06-1637 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen 
   
 comparanten Engbers, Christian Schuldenaar  
  Jacobs, Cornelis Schuldeiser Voogd 
  Jacquelsz, Johan     Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over zijn kinderen 

honderd daalders ten behoeve van zijn kinderen, afkomstig van de verkoop 
van moeders kleren, die hij belooft uit te betalen bij hun volwassenheid; de 
hoofdsom zal hij jaarlijks verrenten met zes daalders, waarvoor hij zijn 
woonhuis als onderpand stelt. De eerste rente vervalt in 1639.      

   
 bijzonderheden geen 
   
 

 

79 RAK  90 FOLIO:       30v DATUM:       29-06-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Iphis, Berendt    Volmachtgever  
  Stuirman, Henricus Crachtsen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henricus Crachtsen Stuirman om zijn 

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

 

 

80 RAK  90 FOLIO:        30v DATUM:        03-07-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Hubbertsz, Cornelis Volmachtgever IJsselmuiden 
  Gerrits, Peter Gevolmachtigde Klerk te Haarlem 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Gerrits om, in der minne of 



gerechtelijk, ƒ35 c.g. te ontvangen die hij, comparant, heeft uitstaan en ten 
achter is aan Peter Luijten uit Amsterdam en daarbij al het nodige te doen, 
zoals comparant zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

81 RAK  90 FOLIO:       31 DATUM:       05-07-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. Erf met weilanden 
      Kamperveen 
  2. Een hof 
      Kampen, Groenestraat  
   
 comparanten Breda, Casper van  Wdn. Femmeken Wegewaert Vader 
  Breda, Johan van  Voogd  
  Wegewaert, Kijlian Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrick, Reutger, 

Thiman, Margreta, Wolterus en Geesgen van Breda als moeders erfdeel te 
hebben gereserveerd de helft van het erf in Kamperveen, de helft van een hof, 
verder samen een bedrag van ƒ2000 c.g.; het staat de vader vrij om dit alles in 
geld uit te keren. Verder krijgen de dochters een bed met toebehoren en hij 
belooft hen lezen en schrijven te laten leren en hen te laten leren wat bij hen 
past, te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

82 RAK  90 FOLIO:       31v DATUM:       11-10-1637 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Gieterij 
   
 comparanten Wegewaert, mr Coenraet Comparant Ipv zijn vader 
  Wegewaert, mr Kijliaen Borg Geschutgieter -  

1
) 

     
 samenvatting Comparant, in de plaats van zijn overleden vader door de Raad van State 

geautoriseerd als officiële geschutgieter, moet twee borgen, de belangrijkste 
meesters, aanstellen voor de schade die de gieterij zo nu en dan veroorzaakt. 
Kijliaen Wegewaert stelt zich daarom borg net als Coenraet. 

   
 bijzonderheden 

1
) gemeensman 

   

 

 

83 RAK  90 FOLIO:       32 DATUM:      31-10-1637 

 onderwerp Nakoming contract 



   
 onroerend goed Gieterij 
   
 comparanten Wegewaert, mr Kijliaen Borg Geschutgieter 
  Wegewaert, mr Coenraet Borg Idem en gemeensman 
     
 samenvatting Eerste comparant, in plaats van zijn overleden vader mr Wilhelm Wegewaert, 

moet van de Raad van State twee borgen stellen voor de voldoening aan het 
contract met de vader gesloten inzake alles wat het gietersambt betreft. Als 
onderpand stellen zij al hun goederen, huidige en toekomende; de gemeente 
bevestigt dat zij genoeg middelen hebben.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

84 RAK  90 FOLIO:      33 DATUM:      02-11-1637 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coenderts, Coendert Comparant Heerde 
  Lijfferts, Lijffert Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant belooft om Lijffert Lijfferts niet te arresteren of enig belet aan te 

doen wegens het zaad van Jan Willems gekocht. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

85 RAK  90 FOLIO:      33v DATUM:      07-11-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. Enige stukken land 
      Zalk en Hattem 
  2. Huis en erf 
      Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Henricksz, Cuneke Wed. van Heijmen Roloffsen Moeder 
  Lambertz, Derck Voogd  
  Lephertz, Lephert    Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Johan, Roloff en 

Claesgen Heijmens als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ1000 
c.g., een aandeel in enige stukken land, de opbrengst van de kleren, de 
dochter een bed met toebehoren en belooft hen lezen, schrijven en een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik.  
 NB. in de kantlijn: op 06-05-1642 meldt comparante haar huis als onderpand 
te stellen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 



86 RAK  90 FOLIO:       34 DATUM:       15-11-1637 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cloecke, Claes Schuldenaar  
  Jans, Mechtelt Schuldeiseres Wed. Hagedoorn 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Mechtelt Jans een bedrag van ƒ17 

c.g., waarvan zij belooft ƒ5 g.g. te betalen met de a.s. kermis en de resterende 
ƒ12 c.g. met Pasen, alles onder verband van zijn goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

87 RAK  90 FOLIO:       34 DATUM:       ongedateerd 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albertz, Clas Volmachtgever Zwolle 
  Langenburch, Goswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Goswinus van Langenburch om, in der 

minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Kampen, in het bijzonder 
die tegen Wijnolt Jansz, gortemaker. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

88 RAK  90 FOLIO:      34v DATUM:       07-03-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lamberts, Coop Wdn. van Trine Jans Vader 
  Janssen, Lambert Voogd  
  Ghijseberts, Harmen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Albert Coopsen als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 g.g. en belooft hem te verzorgen en te 
doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

89 RAK  90 FOLIO:       34v DATUM:        04-04-1638 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 



   
 comparanten Roloffsen, Celitgen  Comparante  
  Hoochstraeten, Henrick van Momber  
  Schultus, Gerbrant Vits Voogd  
  Eszen, Derck van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de goederen ontvangen te hebben 

die zij geërfd heeft, waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

90 RAK  90 FOLIO:       35 DATUM:       15-04-1638 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis genaamd de Valck  
  Alkmaar, Breestraat, bij de kerk 
   
 comparanten Arentsen, Carst Volmachtgever  
  Carsten, Arendt Gevolmachtigde Zoon 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zoon Arendt om namens hem een 

huis openbaar te verkopen en daarbij alle formaliteiten te vervullen die nodig 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

91 RAK  90 FOLIO:       35 DATUM:       28-04-1638 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Clas Comparant  
  Gerrits, Magdalena Moeder  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn moeder de erfenis van zijn vader te hebben 

ontvangen, waarvoor hij haar en zijn overleden voogden bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

92 RAK  90 FOLIO:       35v DATUM:      15-08-1638 

# onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Suerbeecke, Catharina van Wed. Philips Henricks Trachter   Moeder 
  Wilsem, Thijmen van      Voogd  



  Jansz, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Philips Henricks als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

93 RAK  90 FOLIO:       36 DATUM:       22-11-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claessen, Claes Wdn. van Swaentien Hermsz Vader 
  Pouwelsen, Thomas Voogd  
  Albarts, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Claes Claessen als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ40 c.g. en de opbrengst van de kleren en 
lijfstoebehoren en belooft hem lezen en schrijven te laten leren en een 
handwerk als hij geen zin heeft het ambacht van zijn vader te leren en verder 
te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

94 RAK  90 FOLIO:        36 DATUM:       15-12-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albarts, Coendert Wdn. van Anna Roeloffs Vader 
  Janssen, Hendrick Voogd  
  Roeloffsen, Claes Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Trine, Jennegen, Aeltien 

en Geertien Coenderts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd, alsmede 
voor Albartien Albarts, de dochter van wijlen zijn zoon, samen ƒ500 g.g. die zij 
na zijn dood renteloos zullen ontvangen 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 
   

 

 

95 RAK  90 FOLIO:      36v     DATUM:      28-01-1639 

 onderwerp Volmacht 



   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Clas Volmachtgever Kamperveen 
  Stuirman, Henricus Cracht. Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henricus Crachtsen Stuirman om, in 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 37 t/m 39v zijn blanco. 

96 RAK  90 FOLIO:      40 DATUM:      18-06-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Derck Volmachtgever Kamperveen 
  Stuirman, Henricus Cracht. Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henricus Crachtsen Stuirman om voor 

het gerecht van Kamperveen te verschijnen en daar aan te horen wat Lambert 
Stevensen tegen hem zal inbrengen, daarop te antwoorden en verder te doen 
wat comparant zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

97 RAK  90 FOLIO:       40 DATUM:       22-06-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steegen, Dirrick ter Volmachtgever  
  Dirricksen, Claes Volmachtgever  
  Hendrix, Kunneken Volmachtgeefster Wed. H. Roeloffsen 
  Dirricksen, Jan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Jan Dirricksen om, in der minne 

of gerechtelijk, te vorderen van Jacques Schelsen, mandenmaker in Den 
Haag, een bedrag van ƒ40 c.g. schuldig aan eerste comparant, ƒ40 c.g. 
schuldig aan tweede comparant en ƒ57 c.g. schuldig aan derde comparante,  
wegens geleverde twijgen en verder al het nodige te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 



98 RAK  90 FOLIO:       40v DATUM:       06-01-1637 

 onderwerp Vestiging van rente 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, tegen het stadhuis gelegen 
   
 comparanten  Claessen, Dirck Schuldenaar  
  Jochims, Roebert Schuldeiser En J. Hendrix – echtp. 
  Hendricksen, Jan Schuldeiser En D. Jochims – echtp. 
     
 samenvatting Comparant heeft een jaarlijkse rente op zijn huis gevestigd ten behoeve van 

Roebert Jochims en Jan Hendricksen en echtgenotes, elk van ƒ10 c.g. per 
jaar en belooft de hoofdsom met rente terug te betalen, mits de aflossing een 
half jaar van tevoren wordt aangekondigd.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

99 RAK  90 FOLIO:        41 DATUM:       20-01-1637 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Helmont, Daniel Jansz  Comparant  
  Plantius, d. Petrus Voogd  
  Vissijnck, Wolter Jansz Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de erfenis en goederen te 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

100 RAK  90 FOLIO:       41 DATUM:       20-01-1637 

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Willemsz, Derkgen Erfgename Wed. M. J. v. Hellemont 
  Wegewaert, Killiaen  Momber  
  Vette, mr Peter Momber  
  Willemsz, Jacques Erfgenaam Echtg. Elisabeth Jansz 
  Plantius, d. Petrus Voogd Over Cath. Jansz en 

1
) 

  Viszijnck, Wolter Jansz Voogd Idem 
     
 samenvatting Comparanten verklaren een overeenkomst te hebben gesloten over de 

inventaris en verdeling van de nalatenschap van hun ouders, zodat iedereen 
zijn deel heeft ontvangen en niemand nog enige aanspraak kan maken.  

   
 bijzonderheden 

1
) Jan Jansz en Daniel Jansz van Helmond 

   

 



101 RAK  90 FOLIO:       41v DATUM:       04-02-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roelofs, Dirrick Wdn. van Trijne Arents Vader 
  Everts, Jan    Voogd  
  Roelofs, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willemtien, Beertien, 

Roeloff en Jan Dirricks als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk een 
pond groot en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te  laten leren 
en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

102 RAK  90 FOLIO:      42 DATUM:      18-07-1637  

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arents, Dirrick Erfgenaam  
  Jans, Henrick Erfgenaam  
  Hans, Albert Voogd  
  Jans, Egbert Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Jan Geertsen, verklaren van de gewezen 

voogden van overledene de erfenis en goederen te hebben ontvangen die zij 
geërfd hebben, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

103 RAK   90 FOLIO:      42 DATUM:       14-08-1637 

 onderwerp Transport van onroerend goed 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
   
 comparanten Vette, Peter Comparant  
  Franssen, Arent Koper  
  Sweers, Anneke   Echtgenote  
     
 samenvatting Comparant verklaart overgedragen te hebben aan Arent Franssen en diens 

echtgenote een huis dat hij op 22-02-1637 gerechtelijk heeft verkregen, 
onder de voorwaarde dat deze onmiddellijk de verlopen rente en de 
onkosten zal voldoen ad ƒ100 g.g. boven het afgesproken bedrag, zodat mr 
Arent het huis dadelijk kan betrekken.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 



104 RAK  90 FOLIO:     42v DATUM:        05-09-1637 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pouwelts, Dirck Schuldenaar  
  Aken, mr Jacob van Schuldeiser Lakenbereider 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan mr Jacob van Aken een bedrag van 

ƒ55-18 c.g. wegens ontvangen wol in 1636, door schuldeiser gekocht van 
Dirck van Rodenburch uit Wesep; hij belooft dit te betalen en stelt daartoe 
zijn goederen als onderpand. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

105 RAK  90 FOLIO:       43  DATUM:       13-10-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hulseners, David Volmachtgever En echtgenote 
  Henricks, Peter Volmachtgever Idem 
  Coep, Evert      Gevolmachtigde Broers 
  Coep, Johan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Mede namens hun echtgenotes, hebben comparanten een volmacht 

verstrekt aan de gebroeders Coep om, in der minne of gerechtelijk, hun 
zaken waar te nemen betreffende het sterfhuis van hun overleden 
schoonouders in Coesfelt en daarbij al het nodige te doen, zoals 
comparanten zelf gedaan zouden hebben, indien aanwezig, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

106 RAK  90 FOLIO:      43v DATUM:      20-12-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claeszen, Dirck Wdn. van Anneke Wijchers Vader 
  Backer, Jan Janszen   Voogd  
  Albartz, Egbert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Trijntgen, Willem en 

Clas Dercksz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind vijftig 
daalders, te versterven van het ene kind op het andere, zijn dochter een bed 
met toebehoren, verder de opbrengst van moeders kleren en kleinodiën 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. Mocht hij nog ƒ200 c.g. van de een of ander uit het 
Emderland ontvangen, dan krijgen de kinderen daar de helft van. 



   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

107 RAK  90 FOLIO:        44 DATUM:       17-05-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meer, Davidt ter Wdn. van Lisabet Jans Vader 
  Meer, Hans Carsten ter Voogd  
  Stappen, Jan Janssen ter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Nicolaes ter Meer als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ600 c.g. en belooft hem lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het 
vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

108 RAK  90 FOLIO:       44v DATUM:       26-07-1638 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Derckgen Volmachtgeefster Wed. M. J. v. Hellemont 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Isaacsen, Abraham    Gevolmachtigde Notaris te Leeuwarden 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Abraham Isaacsen om, in der minne 

of gerechtelijk, van Rutger Jongerius uit Leeuwarden ƒ87 c.g. te ontvangen, 
restant van een bedrag dat comparante toekomt en op naam van haar 
echtgenoot Matheus Jansz van Hellemont staat; zij geeft hem de macht van 
procureur ad lites en verzoekt hem op te treden zoals zij zelf gedaan zou 
hebben, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

109 RAK  90 FOLIO:       45 DATUM:        01-11-1638 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijchers, Derk     Comparant Broers 
  Wijersen, Henrick Comparant  
  Goesen, Louwe Jansz Voogd  
  Gerritsz, Arent  Voogd  



  Gerritsz, Gisbert  Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogden de erfenis en goederen 

van hun ouders te hebben ontvangen, ƒ25 g.g. en ƒ50 c.g. van hun 
grootmoeder, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 45v t/m 47v zijn blanco. 

110 RAK  90 FOLIO:      48 DATUM:       14-09-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Emanuel Volmachtgever Uit  Heino  
  Langenburch, Goswijnus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Goswijnus van Langenburch om, in 

der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Kampen, in 
Gelderland en Overijssel en geeft hem de macht van procureur ad lites om te 
doen wat nodig is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

111 RAK  90 FOLIO:       48 DATUM:       06-12-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Egbert Volmachtgever  
  Egberts, Dirrick Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Dirrick Egberts om, in der minne of 

gerechtelijk, de erfenis te ontvangen van comparants zuster Lijsbet Geerts, 
in leven wonend bij Geertien Geertz in Rouveen en daarbij al het nodige te 
doen zoals hij zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

112 RAK  90 FOLIO:       48v DATUM:       14-12-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meijer, Egon de Volmachtgever  
  Langenburch, Goswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Goswinus van Langenburch om zijn  



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

 

 

113 RAK  90 FOLIO:       48v DATUM:       01-02-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Martens, Elsgen Wed. van Henrick Everts Moeder 
  Everts, Johan Voogd  
  Martensz, Clasz Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Evert Henricksz als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerdƒ10 c.g. en belooft hem te verzorgen 
en  te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

114 RAK  90 FOLIO:       49 DATUM:       10-02-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Ernst Volmachtgever  
  Stuirman, Henricus Crachtsen Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henricus Crachtsen Stuirman om, in 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

115 RAK  90 FOLIO:        49v DATUM:       22-02-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thonisz, Egbert Wdn. van Trijne Martens Vader 
  Altz, Luitgen Voogd  
  Heijmers, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart  voor zijn twee minderjarige zoons als moeders erfdeel 

te hebben gereserveerd elk een pond groot en belooft hen lezen, schrijven 
en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd 
is, waarmee de voogden tevreden zijn. 



   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

116 RAK  90 FOLIO:      49v DATUM:       13-06-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Havezate genaamd de Oldendurp of de Kersenberch   
  Lochem 
   
 comparanten Sloot, jkr Ernst Volmachtgever  
  Voorne, jkr Henrick Volmachtgever Echtg. jfr Jur. Sloots 
  Sloot, jkr Johan Volmachtgever  
  Wijntges, Evert Gevolmachtigde Zutphen 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Evert Wijntges om over te 

dragen aan hun broer/zwager jkr Wolter Sloot een havezate in Lochem en 
alle bijbehorende landerijen en daarbij alle formaliteiten te vervullen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

117 RAK  90 FOLIO:       50 DATUM:       14-08-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arents, Evert Wdn. van Jannegen Lamberts Vader 
  Arentz, Abel Voogd  
  Meussen, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Ariaentien en Cunneken 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ620 c.g. en de 
opbrengst van hun moeders kleren, te versterven van het ene kind op het 
ander en belooft hen te verzorgen en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het 
vruchtgebruik. 
NB. in de kantlijn: op 03-06-1644 hebben de kinderen gemeld van hun 
voogden de erfenis van hun ouders te hebben ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

118 RAK  90 FOLIO:       50v DATUM:       05-09-1637 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Smit, Ernst Gerrits Schuldenaar  
  Magistraat Kampen Schuldeiser  



     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de Magistraat van de stad Kampen 

ten behoeve van de Geestelijke Cameraars een bedrag van ƒ183 c.g. wegens 
verlopen landpacht, dat hij belooft te voldoen in termijnen, met Michael a.s. 
ƒ100 c.g. en de rest met Pasen volgend jaar, waarvoor zijn roerende en 
onroerende goederen onderpand zijn, als bij verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

119 RAK  90 FOLIO:       51 DATUM:        14-10-1637 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijnvisch, Evert Comparant Echtg. Susanna Saabe - 

1
) 

  Saabe, Johan Comparant  
  Saabe. Jacques Comparant  
  Saabe, Peter Begunstigde  
     
 samenvatting Comparanten, mede caverende voor hun echtgenotes, verklaren 

getransporteerd te hebben aan hun broer/zwager Peter Saabe, koopman te 
Amsterdam, een bedrag van ƒ3000 c.g. dat bij de Oostindische Compagnie 
staat op naam van Ferdinandus Saabe en hierbij afstand te doen van al hun 
rechten en aanspraken. 

   
 bijzonderheden 

1
) raadslid 

   

 

 

120 RAK  90 FOLIO:        51v DATUM:       02-11-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Elsken Wed. van Robert Harder Moeder 
  Stuirman, Henrick Voogd  
  Willemsz, Floris Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Robert Robertsz als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

121 RAK  90 FOLIO:       52 DATUM:      18-11-1637  

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 



   
 comparanten Wijntges, Evert     Comparant In het Zwarte Peerd 
  Lucas, Altgen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart beloofd te hebben aan Altgen Lucas met Pasen 1638 te 

betalen ƒ376 c.g. die zij tegoed heeft van Ernst Gerrits, waarvoor hij zijn 
persoon en goederen als gerechtelijk onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

122 RAK  90 FOLIO:       52 DATUM:       26-04-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lamberts, Erijch Wdn. van Neeltgen Erichsen Vader 
  Albartsz, Johan Voogd  
  Jansz, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Erich en Janneke 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

123 RAK  90 FOLIO:       52v DATUM:       02-05-1638 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Boecop, jkr Engbert toe Volmachtgever  
  Langenburch, d. Goswinus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Goswinus Langenburch om, in der 

minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor het gerecht van 
Kampen of elders, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

124 RAK  90 FOLIO:       52v DATUM:        10-05-1638 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Boecop, jkr Egbert toe Volmachtgever Erfgenaam van  

1
)      

  Potegoem, Gerrijt van Volmachtgever  



  Voorns, jfr Elisabet van Volmachtgeefster Wed. J.v. Potegoem 
  Wintges, Johan Gevolmachtigde Muntmeester 
  Langenburch, Gooswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Johan Wintges en Gooswinus 

van Langenburch om, in der minne of gerechtelijk, alle zaken waar te nemen 
tegen Johan Sluijter c.s. over een hof in de Heilensteeg en daarbij alles wat 
noodzakelijk is te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
)  jfr Cornelia toe Boecop 

   

 

 

125 RAK  90 FOLIO:       53 DATUM:        10-05-1638 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vooren, jfr Elisabet van Volmachtgeefster Wed. J. v. Potegoem 
  Breda, Johan van Momber  
  Lieutenant, Gerrijt Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Gerrijt Lieutenant om haar zaken 

waar te nemen die zij binnen en buiten de stad heeft en daarbij te handelen 
in haar geest, met macht van substitutie. 
NB. in de kantlijn: op 29-05-1640 heeft comparante de volmacht ingetrokken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

126 RAK  90 FOLIO:       53v DATUM:       22-05-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Egbert Wdn. van Hille Dericksz Vader 
  Henricksz, Johan Voogd  
  Jansz, Wilhelm Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Marritgen Egberts als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g. en de opbrengst van 
moeders kleren en kleinodiën en belooft haar 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.  
NB. in de kantlijn: op 23-10-1638 meldt comparant dat de opbrengst van de 
kleren ƒ92 c.g. is, die voor het kind worden belegd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

127 RAK  90 FOLIO:      54 DATUM:       20-11-1638 



 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bernartz, Eijlert Volmachtgever  
  Langenburch, Gosewinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Gosewinus van Langenburch om, 

zowel binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen, in het bijzonder 
die tegen Adrian van Holts.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

128 RAK  90 FOLIO:       54v DATUM:       13-12-1638 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Smit, Ernst Gerrijts Comparant  
  Wintges, Evert Comparant  
  Wegewaert, Kiliaen Begunstigde  
     
 samenvatting Comparanten verklaren gecedeerd te hebben aan Kiliaen Wegewaert een 

bedrag van ƒ385 c.g. volgens koopcedule dd 01-02-1638 van Engbert 
Martens Assendurp wegens de koop van een huis, met de lopende rente.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

129 RAK  90 FOLIO:       55 DATUM:        22-01-1639 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Gerritsz, mr Erenst Volmachtgever  
  Winolts, mr Evert Volmachtgever Echtg. Trijne Erents 
  Erents, Hermen Volmachtgever Echtg. Stijne Erents 
  Dirricks, Gijsbert Gevolmachtigde Eerzaam 
  Gerritsz, Jan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Gijsbert Dirricks en Jan Gerritz 

om zich in Zwolle te vervoegen bij de weduwe van Willem Erents, Erwert 
Henricksz en daar, in der minne of gerechtelijk, het geld te vorderen dat 
volgens het akkoord, gesloten over de erfenis van Willem Erents, 
comparanten toekomt en verder te onderhandelen over enige pretenties die 
zij nog hebben op enige goederen, dit alles in de geest van comparanten, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 55v t/m 58v zijn blanco. 



130 RAK  90 FOLIO:       59 DATUM:       05-08-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reeffmans, Femme Volmachtgeefster  
  Breda, Johan van Momber  
  Coopsen, Johan Gevolmachtigde  
           
 samenvatting Comparante, met certificaat uit Veesen, zuster en erfgename van Johan 

Reeffmans, alias Johan Hermsen, verstrekt een volmacht aan Johan 
Coopsen om, in der minne of gerechtelijk, de goederen en erfenis op te 
vragen van haar broer uit Alkmaar, overleden in de Schermer en daarbij alle 
formaliteiten te vervullen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

131 RAK  90 FOLIO:       59v DATUM:        08-12-1636 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hansen, Frerick Wdn. van Jacomitien Arentz Vader 
  Hansen, Jan Voogd  
  Dirricksen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Marrigen Frericks als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

132 RAK  90 FOLIO:       59v DATUM:       26-05-1637   

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Amsterdam 
   
 comparanten Cornelijs, Floris  Volmachtgever Uit Amsterdam 
  Crael, Michiel Corsten Gevolmachtigde Amsterdam 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Michiel Crael om namens hem in 

Amsterdam voor het gerecht te verschijnen en daar een huis aan kopers 
over te dragen en daarbij alles te doen wat nodig is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 



133 RAK  90 FOLIO:       60 DATUM:       31-05-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lambertsen, Evert Wdn. van Eva Jansz Vader 
  Pelser, Evert Voogd  
  Stevens, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Lambert Evertsen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ350 c.g. en nog ƒ150 c.g. voor 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

134 RAK  90 FOLIO:      60 DATUM:        03-08-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis met achterplaats 
  Kampen, Hofstraat achter de Helschen Noer  
   
 comparanten Indijck, Egbert ten Wdn. van Mergreta Thonis Vader 
  Cuinderturft, Jacob Voogd  
  Vette, mr Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Godtfrent, Wijchman en 

Thoenijs ten Indijck als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een nieuw 
getimmerd huis met gebruik van de putten, verder ƒ30 c.g. van de verkoop 
van moeders kleren en belooft hen lezen, schrijven en een ambacht te laten 
leren en te doen wat  een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik maar zorgt ook voor de reparaties 
aan het huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

135 RAK  90 FOLIO:      60v DATUM:       16-09-1637 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, buiten de Venepoort 
   
 comparanten Dircksz, Francke  Comparant Molenmeester 
  Albartsz, Geertgen Echtgenote  
  Beentges, Johan Comparant  
  Francke, Marrigien Echtgenote  
     
 samenvatting Comparanten verklaren heden een rente van ƒ18 c.g. per jaar gevestigd te 

hebben op hun huis ten behoeve van mr Johan Jansz Sael, waarvan zij de 
hoofdsom zullen aflossen in twee jaar, onder verband van hun persoon en 



goederen.   
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

136 RAK   90 FOLIO:      61 DATUM:       16-09-1637 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Molen cum annexis 
  Kampen, voor de Venepoort, tegen Johan Sabes hof 
   
 comparanten Dircksz, Francke Comparant Molenmeester 
  Albartsz, Geertgen Echtgenote  
  Beentz, Johan Comparant  
  Francke, Marrigien Echtgenote  
     
 samenvatting Comparanten verklaren de verbeterschap van de halve molen voor ƒ18 c.g. 

per jaar, betaalbaar op 18 maart, aan mr Johan Sael verbonden te hebben en 
beloven hiervoor hun persoon en goederen als onderpand te stellen, met 
name de helft van de molen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

137 RAK  90 FOLIO:      61v DATUM:         12-09-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Francijntgen    Wed. Cornelis Egberts Moeder 
  Richter, Jurien Laurens Voogd  
  Croen, Coenraedt Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Hester Cornelis als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

138 RAK  90 FOLIO:     61v DATUM:       04-10-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thonis, Femmeke    Wed. Johan Albartsz vd Weteringe  Moeder 
  Hermans, Joost Voogd  
  Groeningen, Johan v. Voogd  
     



 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Maritgen en Thonis 
Jansz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen drie pond Vlaams en 
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk  te laten leren en te doen wat 
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

139 RAK  90 FOLIO:       62 DATUM:       25-10-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Feisken Wed. van Marten Willemsz Moeder 
  Wegewaert, Kijliaen Voogd  
  Ottsen, mr Jurien Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon als vaders erfdeel te 

hebben gereserveerd een bedrag van ƒ400 c.g., een pak zwarte en een pak 
grauwe kleren, elk met een mantel en belooft hem lezen, schrijven en een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

140 RAK  90 FOLIO:        62v DATUM:        09-03-1642 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Zitserz, Ferens  Wed. van Peter Bloom  Moeder 
  Schutz, Arnout     Voogd  
  Golster, David   Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Anna Margreta als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 63 t/m 64v zijn blanco. 

141 RAK  90 FOLIO:        65 DATUM:       15-06-1636 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Geert    Comparant  
  Jansz, Grietgen Idem Zusters 



  Jansz, Aeltje Idem  
  Jansz, Femme Idem  
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Rutgers, Thonis Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogd de goederen en erfenis van hun 

moeder ontvangen te hebben, waarvoor zij hem bedanken met belofte van 
vrijwaring. Grietgen en Femme verklaren verder dat de gewezen voogd 
tevens aan hen heeft uitgekeerd het aandeel van Webbegen Jansz, hun 
minderjarige zuster, waarvan hij de administratie deed.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

142 RAK  90 FOLIO:       65v DATUM:       28-06-1636 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Geesgen Wed. van Herman Jansz Moeder 
  Henricksz, Jacob Momber Haar vader 
  Willems, Johan Albarts Voogd  
  Jansz, Evert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Henrick Hermansz als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ300 c.g. en de opbrengst van 
moeders kleren en belooft hem lezen en schrijven te laten leren en te doen 
wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft 
het vruchtgebruik, waarvoor zij haar goederen als onderpand stelt.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

143 RAK  90 FOLIO:        66 DATUM:        07-07-1636 

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Straten, Goddard van der Weduwnaar Wdn. A.v.Santbergen 

1
) 

  Santbergen, Jan van Erfgenaam Oom R. v. Santbergen 
  Christiaens, Gerrijt van Idem Echtg. B.v.Santbergen 
  Dapper, Arent Idem Grootvader 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Anneke van Santbergen, verklaren, op basis 

van de voorwaarden dd 13-11-1634 opgesteld, voldaan te zijn en comparant 
belooft de schulden tijdens het huwelijk in Deventer gemaakt voor zijn 
rekening te nemen en de erfgenamen, op hun beurt, zullen de schulden in 
Kampen betalen.  

   
 bijzonderheden 

1
) Luitenant van de kanonniers 

   

 

 



144 RAK  90 FOLIO:       66v DATUM:        31-08-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Baerlo, jfr Gesina van Volmachtgeefster Wed. Morre 
  Twickeloo, jkr Roloff van Momber Schoonzoon 
  Schaep, jkr Albart Gevolmachtigde Duisburg 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan jkr Albart Schaep om haar zaken 

waar te nemen die zij in Doesburg of elders te doen heeft en daarbij al het 
nodige ge doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

145 RAK  90 FOLIO:       67 DATUM:        09-10-1636 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thonisen, Thoenis Comparant Getuigen 
  Stenvorden, Engbert van   Comparant Idem 
  Everts, Jacob Comparant Ziekenbezoeker 
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat Gerrit Meijer en zijn vrouw Heijle Peters heden 

hebben medegedeeld dat het touw en al het weefgereedschap met de 
toebehoren aan garen en wol, eigendom zijn van Adam van der Velde, voor 
wie zij als knecht werken. Dit is genoteerd en door de getuigen getekend. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

146 RAK  90 FOLIO:      67v DATUM:       17-11-1636 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ottens, Greetien Wed. van Egbert Hendricks Moeder 
  Jacobsz, Henrick Voogd  
  Geratsz, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon  Hendrick Egbertz als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 



147 RAK  90 FOLIO:      67v DATUM:       28-11-1636 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Claes, Geesien Schuldenares Wed. H. Berents   

1
) 

  Peters, Helmich Schuldeiser  
  Peters, Timen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comprante verklaart schuldig te zijn aan de voogden over Aert, zoon van 

Aertien Peters, ƒ50 c.g. die zij, met rente, belooft te betalen op Michael 1637, 
waarvoor zij haar woonhuis als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden 

1
)  timmerman 

   

  

 

148 RAK  90 FOLIO:       68 DATUM:        05-12-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Witte, Gerbrant Volmachtgever  
  Gerrijtsen, Gerrijt Volmachtgever  
  Lippert, Wilhelmus Gevolmachtigde Procureur Deventer 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van wijlen Gerrijt Holtick en Anna 

Jans, hebben een volmacht verstrekt aan Wilhelmus Lippert om, in der 
minne of gerechtelijk, de erfenis en goederen te vorderen van de oom van de 
kinderen, Frans Holtick en daarbij al het nodige te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

149 RAK  90 FOLIO:       68v DATUM:       08-12-1636 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Andriesz, Greetgen Comparante  
  Willems, Jan Echtgenoot  
  Afkens, Wijer Voogd  
  Rijcks, mr Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis 

van haar grootvader Tijmen Andriesen Straetien te hebben ontvangen, 
waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 



150 RAK  90 FOLIO:       68v DATUM:        17-12-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roelofs, Gerrit Volmachtgever  
  Langenburch, d. Goswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Goswinus van Langenburch om, in 

der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Kampen en elders, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

151 RAK  90 FOLIO:       69 DATUM:       25-01-1637 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf genaamd de Drie Edammer Keesen 
  Kampen, Achter de nieuwe Muur, aan de stadsmuur 
   
 comparanten Veene, Geert Schuldenaar Kapitein 
  Veene, Johan Jacobs Schuldeiser Burgemeester 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Jacobs Veene een bedrag 

van ƒ400 g.g., te betalen op 20-01-1638 tegen 5 procent. Als onderpand stelt 
hij zijn huis, bezwaard met ƒ10 g.g. jaarlijks.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

152 RAK  90 FOLIO:       69v DATUM:       22-02-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Luijters, Griete    Wed. van Reijmen Sijmonsz Moeder 
  Luijters, Jan Aet Voogd  
  Ammersfoort, Henrick v. Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Sijmon en Anneken 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

153 RAK  90 FOLIO:       70 DATUM:       27-02-1637 

 onderwerp Verklaring 



   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Gerrit Comparant  
  Jansz, Toentgen Comparante  
  Twent, Lambert Jansz Comparant Echtg. G. Jansz 
  Lasman, Johan Jansz   Vader  
  Brae, Henrick Voogd Overleden 
  Glauwe, Cracht  Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun vader en de voogden de goederen en 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

154 RAK  90 FOLIO:      70 DATUM:       28-02-1637 

 onderwerp Volmacht  
   
 onroerend goed Het goed genaamd de Overbosch 
  Epe 
   
 comparanten Warnerius, Gerhardus Comparant  
  Stuirman, Henrick Crachtsen Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Crachtsen Stuirman om, 

zowel binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen en met 
burgemeester Wijnandt van Ommerem, Johan Warnersen en Joachim 
Loiffen een erf en goed te scheiden en daarbij te handelen in de geest van 
comparant, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

155 RAK  90 FOLIO:       70v DATUM:       22-03-1637 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Grietgen Comparante  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Meuszen, Gerrit Voogd  
  Backer, Jan Jansz 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  90 FOLIO:       71 DATUM:        01-04-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Coenraet, Gerhardt Wdn. Anneken Joesten Vader  

1
) 

  Haegedoren, mr Derck Michgels  Voogd  
  Joesten, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Giliaem Coenraets als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd vijftig rijksdaalders en belooft hem 
lezen en schrijven te laten leren en te doen  wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het 
vruchtgebruik en stelt als onderpand zijn huis en overige goederen. 

   
 bijzonderheden 

1
)  Sergeant bij kapitein Wilhelm van Haersolte 

   

 

 

157 RAK  90 FOLIO:      71v DATUM:       18-04-1637 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsen, Gerrit Comparant  
  Backer, Arendt Voogd  
  Tijssen, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de gewezen voogden over zijn overleden zoon de 

goederen te hebben ontvangen die hij zijn zoon als moeders erfdeel had 
bewezen, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

158 RAK  90 FOLIO:       71v DATUM:       18-04-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoberinck, Gerbricht Volmachtgeefster Wed. Johan Ligger 
  Hoff, J. Momber  
  Ravers, Jan Gevolmachtigde Procureur Zutphen 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Jan Ravers om, in der minne of 

gerechtelijk, alle goederen van haar moeder te vorderen die haar nog 
toekomen, ongeacht bij wie ze berusten en geeft hem de macht van 
procureur ad lites voor haar zaken in Zutphen om al het nodige te doen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 



159 RAK  90 FOLIO:       72 DATUM:      26-04-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Heijdema, Gellius Volmachtgever  
  Meijne, Amarentia de Echtgenote  
  Stuirman, Henricus Crachtsen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henricus Crachtsen Stuirman om, 

zowel binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen tegen Johan de 
Meijne, houder van de bank van lening en daarbij al het nodige te doen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

160 RAK  90 FOLIO:      72v DATUM:       09-05-1637 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelisz, Geurt Comparant  
  Jacobsz, Stijne Comparante  
  Petersz, Louwe Voogd  
  Rutgersz, Art Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat de gewezen voogden over wijlen Marrigje 

Petersz, dochter van comparante bij Peter Velthuis, haar goederen en erfenis 
hebben overgedragen, waarvoor zij hen bedanken met belofte van 
vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

161 RAK  90 FOLIO:        72v DATUM:        09-05-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ems, Gerrit van Wdn. van Henrickgen Drijes  Vader 
  Jansz, Derck Voogd  
  Twent, Barthelt Jansz Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Altgen, Johan en 

Henrick Gerrits als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 
ƒ3050 c.g., waarvan de zoons ƒ50 c.g. meer krijgen en de dochter een bed 
met toebehoren en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten 
leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   



162 RAK  90 FOLIO:      73 DATUM:       06-06-1637 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Holl, jfr Gerrardina      Volmachtgeefster  
  Wijnbergen, jkr Evert van Echtgenoot  
  Halmale, jfr Maria van    Gevolmachtigde Wed. jkr H. Holl 
  Holl, jkr Nicolaes Gevolmachtigde Broer 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar moeder en broer om namens 

haar de goederen te vorderen van haar oom jkr Richardt Holl in de Betuwe,  
bij Tiel en tussen Maas en Waal gelegen, die zij geërfd heeft en deze te 
bezwaren met ƒ400 of ƒ500 c.g. en daarbij al het nodige te doen,met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 73v t/m 74 zijn blanco. 

163 RAK  90 FOLIO:        74v DATUM:       09-06-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Horst, Gerhard van der Volmachtgever  
  Gelder, Jacobus van     Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jacobus van Gelein om, in der  

minne  of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen die hij in Zwolle of elders te 
doen heeft en daarbij te handelen in de geest van comparant, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

164 RAK  90 FOLIO:        74v DATUM:       30-06-1637 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksen, Geesken Comparante  
  Toenisz, Coert Echtgenoot  
  Petersz, Henrick Vader  
  Peters, Jan Voogd  
  Jorisen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar vader de goederen van haar moeder en 

grootmoeder ontvangen te hebben, waarvoor zij hem bedankt met belofte 
van vrijwaring. Zij ontslaat haar voogden van hun taak. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 



165 RAK  90 FOLIO:       75 DATUM:       05-07-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Frericksz(?), Gabbe    Volmachtgever Harlingen 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen en daarbij te handelen in de geest van 
comparant, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

166 RAK  90 FOLIO:       75v DATUM:       04-08-1637 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huisje 
  Kampen, Nieuwstraat, tussen Willem Albartsz en Roloff Nixe 
   
 comparanten Indijck, Godtfrent ter Comparant  
  Indijck, Egbert ter Vader  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn vader de goederen en erfenis van zijn moeder, 

Margretha Thonis, ontvangen te hebben, waaronder een huisje, strekkend 
tot achteraan Willem Gortemakers where, dat nog bezwaard is met ƒ100 g.g. 
en ƒ50 c.g., waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

167 RAK  90 FOLIO:      75v DATUM:       11-08-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Verwoert, Gijsbert Jansz Volmachtgever  
  Brouwer, Jan Dominicus  Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, erfgenaam van Jacob Dirricksz en Merrigen Jansz Verwoert, zijn 

zuster en zwager, mede caverende voor de andere erfgenamen, verstrekt een 
volmacht aan Jan Dominicus Brouwer om, in er minne of gerechtelijk, de 
uitstaande schulden van de boedel te innen, schulden te betalen volgens de 
planning en verder alle noodzakelijke handelingen te verrichten, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 



168 RAK  90 FOLIO:       76 DATUM:      11-09-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Scholte, Gerrit Volmachtgever Zwolle 
  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 die tegen Jan Geertsen, 
rademaker, daarbij het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

169 RAK   90 FOLIO:       76 DATUM:       21-09-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mulertz, jfr Geertruit      Volmachtgeefster Wed. Thijs Reijners 
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Reijnersz, Johan Gevolmachtigde Zwager 
  Langenburch, Goswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante, als erfgename van haar overleden kinderen, verstrekt een 

volmacht aan haar zwager Johan Reijnersz en Goswinus van Langenburch 
om, in der minne of gerechtelijk, de legaten te ontvangen die Hans Mulert 
aan haar vermaakt heeft per testament dd 14-11-1623 en daarbij alles te doen 
wat noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

170 RAK  90 FOLIO:      76v DATUM:        25-09-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Een stuk land 
  Land van Munster 
   
 comparanten Laurens, Geertruit Wed. van Jacob Hermensz Moeder 
  Hermensz, Johan Voogd  
  Jansz, Thonis Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Fenneke Jacobs als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot en de opbrengst van 
een stuk land in het land van Munster gelegen en belooft haar lezen en  
schrijven te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 



171 RAK  90 FOLIO:       77 DATUM:        25-09-1637 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egberts, Geesien Schuldenares  
  Henricks, Goesen Schuldeiser Zoon 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan haar zoon Goesen Henricks een 

bedrag van ƒ50 c.g. boven de ƒ100 c.g. die hij en de andere kinderen bij hun 
huwelijk krijgen, dit bedrag bij voorrang aan hem uit te betalen na haar dood, 
voor de boedelscheiding. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

172 RAK  90 FOLIO:       77v DATUM:       07-12-1637 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goerts, Geertien Comparante  
  Breda, Johan van Momber  
  Goerts, Willem   Grootvader  
  Tijssen, Harmen Stiefvader  
  Brouwer, Andries Voogd  
  Tijssen, Lucas Voogd Touwslager 
     
 samenvatting Comparante, mede caverende voor Berent Goerts, in aanwezigheid van 

diens grootvader en stiefvader, verklaart van haar voogden de goederen en 
erfenis van hun grootvader Egbert Berents en hun vader Goert Egberts te 
hebben ontvangen, waarvoor zij de voogden bedanken met belofte van 
vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

173 RAK  90 FOLIO:       77v DATUM:       25-02-1638 

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

der minne of gerechtelijk, zowel binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te 
nemen die hij voor deze stad in Oldebroek of elders te doen heeft en daarbij 
alle noodzakelijke handelingen te verrichten, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 



174 RAK  90 FOLIO:       78 DATUM:        02-05-1638 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksen, Gerrit  Schuldenaar Voerman 
  Voorne, jkr Henrick Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan jkr Henrick Voorne een bedrag van 

ƒ50 g.g. tegen 5 procent, dat hij belooft te betalen in mei 1639, waarvoor zijn 
persoon en goederen onderpand zijn, als bij verwonnen panden.  
NB. in de kantlijn: op 10-07-1639 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande, 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

175 RAK  90 FOLIO:       78v DATUM:       18-05-1638 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Gerrit Volmachtgever  
  Heems, mr Berent Volmachtgever  
  Heems, Henrick Volmachtgever  
  Stuirman, Henricus Crachtsen  Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparanten, mede caverende voor alle andere erfgenamen van Arnoldus 

Heems, in leven pastoor te Laer, verstrekken een volmacht aan Henricus 
Crachtsen Stuirman om, in der minne of gerechtelijk, van Jkr Hermen van 
Wtterwijck een obligatie te vorderen groot ƒ1023 c.g. met de rente en daarbij 
al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

176 RAK  90 FOLIO:       79 DATUM:        26-05-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Greete Wed. van Johan Jurriensz Moeder 
  Jansz, Johan Voogd  
  Stenvorden, Egbert van     Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jurien en Jan Jansz 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een pond Vlaams 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 
   

 



177 RAK  90 FOLIO:       79 DATUM:      31-05-1638  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Suerbeecke, Geertruit van  Erfgename  
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Feij, Staetz  Erfgenaam Echtg. A. Kijkepost 
  Suerbeecke, Gerrit van Idem   
  Benier, Roloff Idem  
  Sabe, Jan Meester weeshuis 

1
) 

  Breda, Caspar van Meester weeshuis 
1
) 

  Veene, Johan Gerritz Bedienaar der armen 
1
) 

  Vette, mr Peter Gevolmachtigde Procureur 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Aeltgen Zuijerbeecke, verstrekken een 

volmacht aan mr Peter Vette om hun zaken waar te nemen in Kampen 
betreffende het sterfhuis van mr Michiel Joachimsz en daarbij het nodige te 
doen. 

   
 bijzonderheden 

1
) als erfgenamen van mr Michiel Joachimsz en Aeltgen van Suerbeecke 

   

 

 

178 RAK  90 FOLIO:       79v DATUM:        27-06-1638 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Geesgen Comparante  
  Henricksz, Stijntgen Comparante  
  Jansz, Rijck Comparant  
  Engberts, Johan Echtgenoot  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun moeder en gewezen voogden de goederen 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

179 RAK  90 FOLIO:       80 DATUM:       01-07-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Gerrit Wdn. van Jennegen Bartolt Vader 
  Janssen, Henrick Voogd  
  Willems, Floris Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Bartolt, Engbert, Gerrit 

en Mette Gerrits als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een 
bedrag van ƒ1200 c.g., de dochter de zilveren lijfstoebehoren en een bed met 
toebehoren; hij belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren 



en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

180 RAK  90 FOLIO:       80 DATUM:       18-07-1638 

 onderwerp Schuldsanering 
   
 onroerend goed Brouwerij met toebehoren 
  Kampen, Speldenmakerssteeg 
   
 comparanten Geertz, Geert Comparant Brouwer 
  Harmans, Anneke Echtgenote  
  Vrije, jfr Wilhelmina de Schuldeiseres  
     
 samenvatting Omdat jfr Wilhelmina de Vrije gerechtelijk verwin heeft op de brouwerij van 

comparant, heeft deze ingestemd met een jaarlijkse rente van ƒ44 g.g. 
gedurende drie jaar lang voor de ƒ600 g.g. die zij van de brouwerij claimt. In 
het laatste jaar moet de som van ƒ200 g.g. betaald worden. Onderpand is de 
brouwerij met toebehoren. 

   
 bijzonderheden Details in de akte. 
   

 

 

181 RAK  90 FOLIO:       81 DATUM:        14-08-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Grietgen Wed. van Thomas Tereton Moeder 
  Willemsz, Rutger Voogd  
  Jansz, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Thomas en Lisbet 

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

   
 bijzonderheden Namen van de voogden staan niet in de akte. 
   

 

 

182 RAK  90 FOLIO:      81v  DATUM:        16-08-1638        

 onderwerp Vestiging van rente 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, t.o. de Buitenkerk 
   
 comparanten Geertz, Geert Comparant  
  Hermans, Anneke Echtgenote  



  Haeckman, Hermen Hermensz   Schuldeiser  
  Bruijns, Neeltgen Echtgenote  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij op 27-04-1638 aan Hermen Hermensz 

Haeckman en diens echtgenote een jaarlijkse rente op hun huis gevestigd 
hebben van ƒ18 g.g., vervaldatum met Pasen, voor een periode van vijf of 
zes jaar.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

183 RAK  90 FOLIO:       81v DATUM:       24-08-1638 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksen, mr Gerrit Comparant  
  Jans, Stijntgen Echtgenote  
  Beentz, mr Warner Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de voogd van zijn echtgenote de goederen en 

erfenis van haar vader ontvangen te hebben, waarvoor hij hem bedankt met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

184 RAK  90 FOLIO:        82 DATUM:       23-08-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Geertruit Wed. van Toenis Dircks Moeder 
  Berents, mr Peter Voogd  
  Velde, Adam van der Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Lijsbeth Toenis als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g. en een bed 
met toebehoren en belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te 
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

185 RAK  90 FOLIO:       82v DATUM:       12-09-1638 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Glaeden, Geert Jansz Comparant Broers 



  Glaeden, Henrick Jansz Comparant  
  Glaeden, Anna Jansz Zuster Niet aanwezig 
  Wijringen, Peter Henricks v. Voogd  
  Bonte, Thomas de Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, caverende voor hun zuster, verklaren van hun gewezen 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

186 RAK  90 FOLIO:       82v DATUM:        12-09-1638 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Glaeden, Gerrit Jansz Volmachtgever  
  Gladen, Henrick Jansz van Gevolmachtigde Broer 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn broer Henrick Jansz om, in der 

minne of gerechtelijk, zijn zaken, binnen of buiten rechten, waar te nemen in 
Kopenhagen of elders in Denemarken en daarbij het nodige te doen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

187 RAK  90 FOLIO:       83 DATUM:       08-10-1638 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reinders, Geertien Comparante  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar vader de erfenis en goederen te hebben 

ontvangen van haar moeder, waarvoor zij hem bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

188 RAK  90 FOLIO:        83 DATUM:       19-10-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reijnersz, Gerrit Wdn. van Elsgen Joesten Vader 
  Bruggemans, Berent Voogd  
  Lamberts, Robert Voogd  



     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Reijner, Gretgen en 

Dirrick Gerritsz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ9 c.g. 
en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat 
een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

189 RAK  90 FOLIO:       83v DATUM:       20-10-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Geertgen Wed. van Thijs Caspersz Moeder 
  Stenvorden, Albert van  Voogd  
  Berentz, Warner Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hermen, Jannegen en 

Petergen Thisz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ3 c.g. en 
belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

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

 

 

190 RAK  90 FOLIO:        84 DATUM:       24-05-1636 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Jacobsz, Henrick Wdn. van Gretgen Willemsz Vader 
  Aertsz, Johan Voogd  
  Willemsz, Coert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Heiltgen, Henrickgen, 

Jacob, Willem en Geesgen Henricksz als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd samen ƒ250 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. Hij heeft het vruchtgebruik, waarvoor 
zijn woonhuis onderpand is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

191 RAK  90 FOLIO:       84v DATUM:        30-06-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 



   
 comparanten Lubberts, Harmen Volmachtgever Kerkmeester 1) 
  Janssen, Gerrijt Volmachtgever Diaken en opziener armen 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan mr Peter Vette om, in der minne 

of gerechtelijk, te vorderen van Peter Henrix Moock een bedrag van ƒ200 c.g. 
dat deze nog schuldig is aan Frerig van Bornheim, van wie de kerk en de 
Armen crediteuren zijn en daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden 

1
) Kamperveen 

   

 

 

192 RAK  90 FOLIO:       84v DATUM:       13-07-1636 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed Twee woningen 
  Kampen, Regenboogsteeg 
   
 comparanten Berentsz, Hans Comparant  
  Lamberts, Mattheus Koper  
  Joesten, Grete Echtgenote  
     
 samenvatting Comparant, mede caverende voor zijn echtgenote, verklaart dat hij heeft 

overgedragen aan Elsken Henricks de resterende kooppenningen, ƒ125 g.g., 
van zijn woningen verkocht aan Mattheus Lamberts en echtgenote volgens 
koopcedule dd 19-11-1622. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

193 RAK  90 FOLIO:       85 DATUM:       01-08-1636 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Erf Aisema 
  Sticht Munster, in Lier 
   
 comparanten Proper, Henrick Wdn. van Anna Lucas Vader 
  Cloecke, Claes Voogd  
  Janssen, Gerbrant Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Lucas Henrix als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ30 c.g. en het vierde deel van honderd en 
veertig rijksdaalders afkomstig van het erf Aisema  in Lier, sticht van 
Munster en belooft hem een handwerk te laten leren en te doen wat een goed 
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 



194 RAK  90 FOLIO:        85v DATUM:       19-08-1636 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
            
 comparanten Harmensz, Hilleke  Schuldenares Vroedvrouw Vollenhove 
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Rutgersz, Alert   Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Alert Rutgersz een bedrag van ƒ7 

g.g., dat zij zal betalen met Michael a.s. waarvoor haar persoon en goederen 
onderpand zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

195 RAK  90 FOLIO:      86 DATUM:       16-08-1636 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Aeltien Comparante  
  Stockman, Hubert Voogd  
  Roeloffs, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante heeft haar gewezen voogden bedankt voor hun werk en de 

uitkering van haar vaders goederen en erfenis, met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

196 RAK  90 FOLIO:       86 DATUM:       12-09-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Akker land met houtland 
  Schoutambt Heerde, in Werven op het Steegen land     
   
 comparanten Reijners, Henrick Comparant  
  Henricksz, Jacob Koper Meijer alhier 
     
 samenvatting Comparant, broer van wijlen Gerrit Reijners en oom van diens kinderen, 

verklaart dat zijn broer dd 28-08-1639 ontvangen heeft ƒ325 c.g. waarvoor hij   
verkocht heeft aan Jacob Henricksz een akker met hontland, strekkende van 
de IJsseldijck tot aan het erf van Johan Maes. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

197 RAK  90 FOLIO:      86v DATUM:      17-12-1636 

 onderwerp Volmacht 



   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Huen, Henrick      Volmachtgever Drost van Anholt en 

1
) 

  Swefken, jkr Reijner   Idem Echtg. G. toe Boecop 
  Boecop, jkr Arent toe Gevolmachtigde  
     
   Comparanten, erfgenamen van hun vader Henrick toe Boecop, hebben een 

volmacht verstrekt aan jkr Arent toe Boecop om, in der minne of gerechtelijk, 
de pachten, renten en uitstaande schulden te innen op de Veluwe en in 
Gelderland die hen toekomen en verdere zaken te behartigen in de geest van 
comparanten, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) weduwnaar van jfr Elisabeth toe Boecop 

   

 

 

198 RAK  90 FOLIO:      87 DATUM:       20-12-1636 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Ca, Hermen Gijsbertsen Comparant  
  Thonissen, Ariaen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart beloofd te hebben een bedrag van ƒ107 c.g., waarvoor 

nu beslag is gelegd, te betalen aan Ariaen Thonissen heden over zes weken 
uit de gerechtelijke verkoop of anders voldoende panden daarvoor in de 
plaats te stellen, die verkocht kunnen worden en verder af te zien van enig 
voordeel. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

199 RAK  90 FOLIO:       87v DATUM:       20-01-1637 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Burgwal 
   
 comparanten Toenis, Harmken Schuldenares Wed. Berent Jans 

1
) 

  Hoff, J. Momber  
  Toenis, Jannige Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jannige Toenis een bedrag van 

ƒ200 c.g., indertijd door haar man ontvangen, dat zij belooft te betalen met 
ƒ12 c.g. rente op Martini a.s., waarvoor zij als onderpand stelt haar persoon 
en goederen en speciaal de verbeteringen aan haar huis.   

   
 bijzonderheden 

1
) uit Osnabrűcke 

   

 

 



200 RAK  90 FOLIO:      88 DATUM:      23-01-1637 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Duchtrop, Harmen Schuldenaar  
  Velde, Adam van den Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Adam van den Velde een bedrag 

van ƒ300 c.g. wegens gekochte wol; ter voldoening waarvan hij meldt ƒ5 c.g. 
korting te geven op iedere duffel die hij voor hem maakt en ƒ10 c.g. korting 
op ieder laken, totdat alles is afbetaald. Als onderpand stelt hij al zijn 
goederen.  
NB. in de kantlijn: op 30-12-1639 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

201 RAK  90 FOLIO:       88v DATUM:      27-01-1637 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Marcus, Henrickien Comparante  
  Breda, Johan van  Momber  
  Sluijter, Jan Berents Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogd de goederen en erfenis van 

haar vader te hebben ontvangen, een pond Vlaams en van haar tante 
Geertien, echtgenote van Jan Hofstede, waarvoor zij hem bedankt met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

202 RAK   90 FOLIO:         88v DATUM:        28-01-1637 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
       
 comparanten Hermansz Herman  Schuldenaar Drapenier 
  Velde, Adam ter Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn Adam ter Velde een bedrag van ƒ67 c.g. 

wegens geleverde wol, dat hij belooft te betalen met Pasen a.s., uiterlijk in 
mei en waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn. 
NB. in de kantlijn: op 12-06-1638 heeft schuldeiser gemeld van bovenstaande 
te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 



203 RAK  90 FOLIO:         89 DATUM:        02-02-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Henrickgen  Wed. van Baltus Luszel   Moeder 
  Willemsz, Henrick Voogd  
  Rutgersz, Bessel Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Johan, Arnold en 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

204 RAK  90 FOLIO:       89v DATUM:       21-05-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Landerijen 
  Land van Cuijck 
   
 comparanten Janssen, Henrick Volmachtgever Kistenmaker 
  Jans, Trientien Echtgenote  
  Jacobs, Baltus Gevolmachtigde Zwager - Roermond 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun zwager/broer Baltus 

Jacobs om namens hen enige landerijen in het land van Cuijck te verhuren 
en daarvan aantekening te maken, ook de landen verkocht aan hun zwager 
Reijner van den Broeck en een stuk land gebruikt door de scholtus van 
Cuijck te verhuren, verder autoriseren zij hem om met de gemeente 
Vierlingbeek te overleggen inzake hun aanspraken; ten slotte om de meubels 
van Gerrijt en Lijsabet Jacobs, hun broer en zuster, te verkopen en daarbij te 
handelen zoals comparanten zelf gedaan zouden hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

205 RAK  90 FOLIO:       90 DATUM:        30-03-1637 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Herman Comparant Broers 
  Jansz, Henrick Comparant  
  Vincke, Johan     Voogd  
  Arentsz, Arent Voogd  
  Dercksz, Jacobgen   Stiefmoeder  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun stiefmoeder en hun gewezen voogden de 

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



   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

206 RAK  90 FOLIO:        90 DATUM:        05-05-1637 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stockman, Hubert Schuldenaar  
  Jopen, Henrick      Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant heeft voor burgemeester Arent Sloot schuld bekent aan Henrick 

Jopen, ƒ50 c.g. en belooft nu van zijn traktement van deze stad met Pasen 
ƒ15 c.g. te betalen, met Kerstmis weer ƒ15 en met St. Jan 1638 de rest. 
NB. in de kantlijn: op 09-05-1637 heeft schuldeiser de eerste termijn 
ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

207 RAK  90 FOLIO:        90v DATUM:       10-05-1637 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Harmssen, Harmen Schuldenaar  
  Andries, Rijck Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Rijck Andries een bedrag van ƒ12 

c.g. wegens geleverd bier en belooft dit met St. Jan a.s. te betalen, waarvoor 
hij als onderpand stelt zijn persoon en goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

208 RAK  90 FOLIO:       90v DATUM:        19-07-1637 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backer, Hendrick Hendricksen Comparant  
  Hendrix, Aeltien Moeder  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn moeder de erfenis en goederen te hebben 

ontvangen van zijn vader, waarvoor hij haar bedankt met belofte van 
vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   



209 RAK  90 FOLIO:        91 DATUM:         30-07-1637 
 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirricksz, Henrick Comparant  
  Claesz, Jan Voogd  
  Gerritsz, Jan 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 
   

 

 

210 RAK  90 FOLIO:        91 DATUM:       11-08-1637 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nijs, Hermen de       Schuldenaar  
  Engbers, Jacob Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Engbers een bedrag van 

ƒ100 c.g., dat hij belooft te betalen in mei 1638, waarvoor hij zijn persoon en 
goederen als onderpand stelt.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

211 RAK  90 FOLIO:       91v DATUM:       12-08-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en hof 
  Den Ham 
   
 comparanten Ham, Hermen Hermsen vd Wdn. Geertruijt Jans Vader  
  Velde, Adam van der Voogd  
  Stenvorden, Engbert van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Clara, Hendrick, Elsien 

en Annegen Herms als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind 
één daalder en mocht de Heer ervoor zorgen dat den Ham van de vijand 
verlost wordt, dan krijgen de kinderen hun deel van het huis dat hun vader 
daar heeft; 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 
   

 

 



212 RAK  90 FOLIO:       92 DATUM:        21-08-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Heijmensz, Hermen Volmachtgever  
  Hermen,  Roloff Voogd  
  Gerrits, Rutger Voogd  
  Jansz, Johan Volmachtgever  
  Selus, Wilhelm Volmachtgever  En broer Heijmen Jansz 
  Stuirman, d. Henricus C. Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparant, mede caverende voor Gerrit en Giele Henricksz en de voogden  

over de kinderen van Hermen Jansz, verstrekken een volmacht aan Henricus 
Crachtsen Stuirman om hun zaken waar te nemen tegen de erven van Jutte 
Mullers , waarvoor zij hem de macht van procureur ad lites geven en hem 
vragen alles af te ronden zoals zij dat gedaan zouden hebben, met macht van 
substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

213 RAK  90 FOLIO:       92v DATUM:        25-08-1637 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentz, Hans Schuldenaar Echtpaar 
  Cornelis, Willemtgen Schuldenares  
  Hermansz, Willem Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem Hermansz een bedrag 

van ƒ1200 c.g. wegens ontvangen wol, dat hij belooft te betalen met duffels 
die hij gemaakt heeft, waarvoor hij als onderpand stelt als zijn roerende en 
onroerende goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

214 RAK  90 FOLIO:       92v DATUM:       01-09-1637 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Witte, mr Hans Schuldenaar  
  Stercke, Henrick Schuldeiser En echtgenote Merrigien 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Stercke en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ24 c.g. als restant van een groter bedrag,  
durante iudice. 

   
 bijzonderheden Geen 
   



215 RAK  90 FOLIO:       93 DATUM:        07-10-1637 
 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Hans Schuldenaar  
  Henrix, Elsken Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Elsken Henrix een bedrag van ƒ117 

c.g. dat hij belooft te betalen tegen zes procent zodra hij de schuld van 
ƒ1200 c.g. aan Willem Hermssen heeft voldaan, waarvoor hij zijn goederen 
als onderpand stelt.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

216 RAK  90 FOLIO:        93 DATUM:       11-10-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arents, Henrick Volmachtgever Brouwer uit Elburg 
  Stuirman, d. Henrick Cr. Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Crachtsen Stuirman om, in 

der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen tegen Laurents Wijlant of 
anderen uit Kampen en daarbij te handelen zoals hij gedaan zou hebben, 
indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

217 RAK  90 FOLIO:       93v DATUM:       12-10-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Heiltgen Wed. van Sypke Lamberts Moeder 
  Zalck, Henrick van       Voogd  
  Willemsz, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter als vaders erfdeel te 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

218 RAK  90 FOLIO:       94 DATUM:       29-11-1637 



 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Junckbloot, Henrick Comparant Soldaat onder 

1
) 

  Jansz, Derck Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Derck Jansz de erfenis en goederen te hebben 

ontvangen van Abraham Berentz weduwe, waarvoor hij hem bedankt met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden 

1
) kapitein Dornick 

   

 

 

219 RAK  90 FOLIO:       94 DATUM:        07-12-1637 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Witte, Hans Schuldenaar  
  Bloeme, Lucas Overledene Schout 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogd over het kind van Lucas 

Bloeme een bedrag van ƒ65 c.g., dat hij belooft te betalen met Pasen 1638, 
waarvoor hij al zijn goederen als onderpand stelt.  
NB. in de kantlijn: op 25-05-1638 meldt Wilhelm Bloeme, mede-voogd, dat 
bovenstaande is voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   
 

 

220 RAK  90 FOLIO:        94v DATUM:       14-12-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Boecop, Henrick toe Volmachtgever  
  Glauwe, Lambert Volmachtgever  
     
 samenvatting Comparanten hebben elkaar gevolmachtigd om, in der minne of gerechtelijk, 

elkaars zaken waar te nemen tegen wie dan ook, hun gezamenlijke goederen  
te beheren, te verkopen enz. verder al het nodige te doen, met macht van 
substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

221 RAK  90 FOLIO:       95 DATUM:       04-01-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   



 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermens, Hilligje Wed. van Robert Ottens Moeder 
  Fransz, Berent Voogd  
  Jansz, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrick en Frans 

Roberts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk 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 
   

 

 

222 RAK  90 FOLIO:       95v DATUM:       11-01-1638  

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Megel, Henrickien ten   Comparante Wed. Frerick Engbers 
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Jansz, Wessel Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparante verklaart van Wessel Jansz de nalatenschap van haar 

schoonzuster Aeltien Engbers ontvangen te hebben, maar er afstand van te 
doen; zij bedankt hem met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

223 RAK  90 FOLIO:      95v DATUM:       30-01-1638 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Hermen Comparant  
  Jacobs, Pieter Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Pieter Jacobs de ƒ80 c.g. te hebben ontvangen die 

hem en zijn zuster door zijn oom Jacob Janssen waren gelegateerd, 
waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

224 RAK  90 FOLIO:       96 DATUM:       25-02-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   



 comparanten Gijsberts, Hendrick Wdn. van Merrigen Thoenijs Vader 
  Hendricks, Jan Voogd  
  Jans, Lucas Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Willem Hendricks als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ30 c.g. en belooft hem lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

225 RAK  90 FOLIO:       96 DATUM:        05-03-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ghijselaer, Henrick Wdn. van Janneke Peters Vader 
  Herms, Willem Voogd  
  Heijns, Nicolaes Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Henrick Ghijselaer als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd de rente van een kapitaal van ƒ400 
c.g., jaarlijks ƒ24 c.g., dat berust onder jkr Jochem van Ingen en opvraagbaar 
is door de voogden en belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten 
leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden 
zijn.  
NB. in de kantlijn: op 07-12-1660 melden de voogden bovenstaand bedrag 
met de rente te hebben ontvangen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

226 RAK  90 FOLIO:      96v DATUM:      08-06-1638 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stuirman, Henrick Crachtsen Volmachtgever  
  Chartzen, Albart Gevolmachtigde Broer 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn broer Albart Chartzen om, zowel 

binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen in Elburg of elders in 
Gelderland en daarbij te handelen zoals hij gedaan zou hebben, indien 
aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

227 RAK  90 FOLIO:       97 DATUM:      09-06-1638 



 onderwerp Afspraak 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Crate, Henricus Gevolmachtigde IUL 
  Winsem, jfr Elisabet van Volmachtgeefster De erven van … 
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgevers, verklaart comparant beloofd te hebben aan 

Menne Ebbes Idema cum suis dat hij geen cent zal uitkeren aan de 
erfgenamen van Starckenburch zolang het proces tussen partijen niet is 
afgelopen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

228 RAK  90 FOLIO:     97 DATUM:        13-08-1638 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Henrickgen Borg Wed. Dubbelt Drieszen 
  Hoochstraten, H. van Momber  
  Carsten, Johan Borg  
  Dercksz, Aelt Schuldenaar  
  Aelts, Johan Voogd  
  Jacobs, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij zich borg stellen ten behoeve van de voogden 

over de kinderen van Trijne Willemsz bij Frerick Henricks verwekt, voor een 
bedrag van ƒ1062-7-5 c.g. dat Aelt Dercksz hen nog schuldig is en dat zij 
daarvoor als onderpand stellen hun roerende/onroerende goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

229 RAK  90 FOLIO:       97v DATUM:       24-08-1638 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Hillebrant Volmachtgever  
  Langenburch, Gooswinus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Gooswinus Langenburch om zijn 

zaken voor het stads gerecht waar te nemen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

230 RAK  90 FOLIO:       98 DATUM:       04-08-1638 



 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Croon, Hendrick Sijbrantsen  Volmachtgever  
  Petersen, Henrick Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Petersen om, in der minne of 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

231 RAK  90 FOLIO:       98 DATUM:       12-101-1638 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lamberts, Heiltgen Volmachtgeefster  
  Claessen, Albart Gevolmachtigde Schoonzoon 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar schoonzoon Albart Claessen 

om, in der minne of gerechtelijk, haar uitstaande schulden te innen en 
speciaal het geld dat haar vader Hendrick Evers en diens schoonmoeder van 
Dirrick Diericksen toekomt en daarbij alle formaliteiten te vervullen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

232 RAK  90 FOLIO:       98v DATUM:       25-10-1638 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Zoutketen 
   
 comparanten Jansz, Henrick Comparant van Zwolle 
  Jansz, Jan Comparant Wieldraaier 
  Lespierre, Steven de Zoutzieder Cum suis 
     
 samenvatting Comparanten, gildemeesters van het timmermansgilde, verklaren namens 

het gilde met Steven de Lespierre voor het opbouwen van zijn beschadigde 
en verbrande zoutketen alhier door uitheemse timmerlieden te zijn 
overeengekomen, dat Steven de Lespierre de zoutketen door hen zal mogen 
laten herstellen, waarvoor hij het gilde een bedrag van ƒ40 c.g. zal betalen, 
dat door comparanten ontvangen is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 



233 RAK  90 FOLIO:      99 DATUM:      13-11-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lambertsen, Hermen Wdn. van Merrigen Willemsz Vader 
  Jochems, Thonijs Voogd  
  Willems, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Frerickien Herms als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ180 c.g. en een bed met 
toebehoren en belooft haar lezen, schrijven en een handwerk te laten leren 
en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

234 RAK  90 FOLIO:      99v DATUM:       16-11-1638 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Hermen Comparant  
  Brandts, jfr Geerbricht Werkgeefster Genaamd Barcke 
  Lijferts, Lijfert Borg Brouwer 
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van jfr Geerbricht Brandts gen. 

Barcke ten behoeve van zijn zuster Grete Petersz de goederen en erfenis van 
Stine Hermsz, haar dochter, in leven dienstmaagd van jfr Brandts, waarvoor 
een borg is aangesteld. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

235 RAK   90 FOLIO:      100 DATUM:       15-01-1639 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Crijnsen, Hendrick Wdn. van Anna Jans Vader 
  Hendrix, Wolter Voogd  
  Janssen, Thijs Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige  dochter Hendrickien Hendrix als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ450 c.g., waarvan 
de voogden dadelijk ƒ200 c.g. ontvangen en belooft haar lezen, schrijven en 
een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 



236 RAK  90 FOLIO:      100v DATUM:        21-11-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Woltersz, mr Henrick Volmachtgever Chirurgijn A’dam 
  Backer, Berent Dercksz   Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Berend Dercksz Backer om, in der 

minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen betrekking hebbend op het 
erfhuis van Ceelis Ceelis schoenmaker daarbij al het nodige te doen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

237 RAK  90 FOLIO:       100v DATUM:       17-07-1643 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Land 
  Zwolle, bij het Heilige Kruis 
   
 comparanten Ligger, Hermen Aartsen Wdn. van Grete Willems Vader 
  Willemsz, Henrick Voogd  
  Hoolboom, Reijner Jans Voogd  
  Aartsen, Steven Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Greetien, Geertien, 

Annege, Gerrit, Hadewich en Stientien Herms als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd samen een bedrag van ƒ3000 c.g., ƒ100 c.g. voor de kleren en 
kleinodiën, met Michael te overhandigen aan de voogden en ƒ100 c.g. voor 
zoon Gerrit voor zijn paard, de dochters een bed met toebehoren bij hun 
huwelijk en een passende uitzet, waarvoor hij zijn land in onderpand geeft, 
geschat op ƒ2400 c.g.; bij zijn vooroverlijden, hebben de kinderen voorrang 
op de gelden. Hij belooft hen goed te verzorgen 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 
   

 

De bladzijden 101v t/m 103v zijn blanco. 

238 RAK  90 FOLIO:       104 DATUM:       20-05-1636 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Veene, Johan Thijmens Wdn. van Albartien Windelts Vader 
  Rixen, Roeloff Voogd  
  Veene, Peter Thijmens Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Annegen, Geertien, 

Geesken en Windelt Veene als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder 
kind ƒ500 c.g. en een bed met toebehoren en belooft hen lezen, schrijven en 



een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

239 RAK  90 FOLIO:       104 DATUM:       25-05-1636 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Diverse stukken land, w.o. het Dwergland in de Koekoek 
   
 comparanten Engbert, Janneke Wed. van Rutger Willemsz  

1
) Moeder 

  Jansz, Wessel Voogd  
  Stappen, Jan Jansz ter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Rutger Rutgers als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 g.g. en aandelen in 
verschillende stukken land, hoven en beleggingen; zij belooft hem lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden 

1
)  kuiper.  Details onroerend goed in de akte. 

   

 

 

240 RAK  90 FOLIO:       105 DATUM:       27-05-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meursz, Johan Volmachtgever  
  Roelofsz, Arent Gevolmachtigde Tingieter 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Arent Roelofs om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn uitstaande schulden te innen en daarbij te handelen zoals 
hij zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

241 RAK  90 FOLIO:       105 DATUM:      27-05-1636 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Andriesz, Jan Schuldenaar  
  Brouwer, Rijck Andriesz Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Rijck Andriesz Brouwer een bedrag 

van ƒ31 c.g. afkomstig van een slachtkoe, dat hij belooft te betalen heden 
over drie weken, waarvoor hij als onderpand stelt zijn gerede en ongerede 



goederen, als bij verwonnen panden.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

242 RAK  90 FOLIO:        105v DATUM:        27-05-1636 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrijts, Jan Schuldenaar Voerman 
  Geerts, Francke Schuldeiseres Echtgenote 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn echtgenote een bedrag van ƒ23 

afkomstig van een paard gekocht van Willems uit IJsselmuiden, dat hij 
belooft te betalen met veertig dagen, als bij verwonnen panden, waarvoor hij 
zijn drie paarden als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

243 RAK  90 FOLIO:        106 DATUM:       01-06-1636 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Moll, Jennigen Henricks Wed. Willem W. vd Hardenberch Moeder 
  Berents, mr Jan Voogd Metselaar 
  Wijsman, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Willemke Willems als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. en belooft haar lezen en 
schrijven te laten leren en te doen wat een goed moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

244 RAK  90 FOLIO:      106v DATUM:       05-06-1636 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelisz, Johan Comparant  
  Cornelisz, Dubbelt Comparant  
  Cornelisz, Femmeke Comparante  
  Cornelisz, Anneke Comparante  
  Cornelisz, Geesken Comparante  
  Jansz, Cornelis Vader  
     



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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

245 RAK  90 FOLIO:       106v DATUM:       15-06-1636 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lastman, Johan    Comparant Bedienaars vd armen 
  Wijringen, Peter Henricksz van Comparant Idem 
  Brouwer, Gerrit Wolters Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van Gerrit Wolters Brouwer de jaarlijkse rente van 

ƒ12-1½  c.g. ontvangen te hebben en hoewel de schuldbrief niet bij de hand 
is, bedanken zij hem met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

246 RAK  90 FOLIO:       107 DATUM:        07-07-1636 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Jacob Wdn. van Merrigen Lamberts Vader 
  Ariaens, Jan Voogd  
  Tijsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lambert, Jutte, 

Mechtelt, Sara, Nijse en Jacob Jacobs als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd samen ƒ200 c.g. en de opbrengst van moeders kleren en 
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat 
een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

247 RAK  90 FOLIO:       107v DATUM:        12-07-1636 

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



nemen voor het stads- of landgerecht. met macht van substitutie. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

248 RAK  90 FOLIO:        107v DATUM:        19-07-1636 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed Huis 
  Amsterdam, St. Petersstraat, buiten de Oude Rogelerspoort 
   
 comparanten Henricksz, Johan Comparant  
  Henricksz, Thonis Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart beloofd te hebben aan Thonis Henricksz hem 

schadeloos te zullen stellen voor de actie en aanspraak die een zekere Peter 
NN of iemand anders heeft op een bepaald deel van de behuizing  in 
Amsterdam die comparant hem verkocht heeft en waarvan hij het geld heeft 
ontvangen; hij stelt daarvoor zijn persoon en goederen als onderpand. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

249 RAK  90 FOLIO:       108 DATUM:        21-07-1636 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. Huis en erf 
      Kampen, Oudestraat 
  2, Huis en erf 
      Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Hansbergen, mr Jan Jansz van Wdn. Geesken Dirricks Vader 
  Christiaens, mr Gerrit Voogd  
  Rijcks, Hugo Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Derrick, Jan en 

Hermtgen Jansz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een 
bedrag van ƒ2400 c.g., een bed met toebehoren en een uitzet; verder krijgt 
zoon Derrick geld van oma Henricks en een ring, en Jan een zilveren kroes 
van ca.16 loot en Hermtgen zilverwerk van 10 loot, verder belooft hij hen 
lezen, schrijven en een handwerk te  laten leren en te doen wat een goed 
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het 
vruchtgebruik en stelt daarvoor als onderpand zijn woonhuis, zijn andere 
huis en zijn landerijen in IJsselmuiden. Bij vooroverlijden, vervalt een en 
ander van het ene kind op het andere. 
NB. in de kantlijn: op 04-05-1643 meldt comparant zijn huis in de Nieuwstraat 
verkocht te hebben en vervangen door een huis Achter de nieuwe Muur, 
genaamd het Witte Kruis; op 12-02-1646 wordt het onderpand Achter de 
nieuwe Muur vervangen door de goederen van comparant; op 03-12-1661 
meldt Hermtgen Jansz en echtgenoot M. Janssen haar kindsdeel te hebben 
ontvangen, waarvoor zij bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   



250 RAK  90 FOLIO:       109 DATUM:       29-07-1636 
 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Jan Schuldenaar Voorman 
  Brouwer, Hermen Willemsz Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hermen Willemsz Brouwer ƒ44 

c.g., durante indicio.  
   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

251 RAK  90 FOLIO:      109 DATUM:       30-08-1636 

 onderwerp Geschil 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claessen, Jan Comparant Schoenmakersgezel 
  Gerrijts, Abraham Comparant a. zijde  
     
 samenvatting Eerste comparant is verwond door comparant ter andere zijde en na 

tussenkomst van de burgemeester wordt besloten het verschil van ƒ12½ 
g.g., dat eerste comparant op 01-08-1635 moest betalen, te delen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

252 RAK  90 FOLIO:       109v DATUM:       01-08-1636 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten NN, Janneke    Schuldenares Wed. Peter W. Schaeff  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Evertz, Andries     Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Andries Evertz een bedrag van 

ƒ23-0-19½ c.g., dat zij belooft te betalen heden over een half jaar, waarvoor 
zij haar persoon en goederen als onderpand stelt  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

253 RAK  90 FOLIO:       109v DATUM:      15-08-1636 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   



 comparanten Hoff, Johan Wdn. van Petertien Moecks Vader  -  secretaris 
   Moeck, Peter Henrix Voogd  
  Wegewaert, Kiliaen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Matheus en Albert Hoff 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd alles wat zij onder huwelijkse 
voorwaarden in het huwelijk heeft ingebracht, ƒ500 c.g. en de opbrengst van 
moeders kleren en kleinodiën en belooft hen lezen en schrijven te laten leren 
en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

254 RAK  90 FOLIO:      110  DATUM:        19-08-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Nest, Jan Jansen      Volmachtgever  
  Berentsz, Arwert    Echtgenote  
  Leuding, Goosen Gevolmachtigde Delden 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Goosen Leuding om in het sterfhuis 

van Evert Lucasz in Delden te verschijnen en daar te verklaren dat 
comparant erfgenaam is, neef van de vrouw van overledene en dat de 
afspraken in zijn afwezigheid gemaakt, dus niet gelden en verder over te 
gaan tot boedelscheiding en daarbij te  handelen in de geest van comparant.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

255 RAK  90 FOLIO:       111 DATUM:       26-08-1636 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Papensteeg 
   
 comparanten Wijntges, Johan Comparant Muntmeester 
  Erkelens, Jacob Goossens Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart beloofd te hebben aan Jacob Goossens Erkelens, op 

verzoek van Ono Wilhelms Baudartie, predikant te Zutphen, om hem de ƒ200 
c.g. uit te betalen die hij gevestigd heeft op zijn huis, mits de predikant afziet 
van de rente van ƒ72 c.g. per jaar op het huis.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

256 RAK  90 FOLIO:        111 DATUM:       05-09-1636 



 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roloffsen, Johan Volmachtgever Raadslid 
  Vermaij, Johan du    Gevolmachtigde Kwartiermeester 

1
) 

     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johan du Vermaij om, in der minne of 

gerechtelijk, van de compagnie het geld te vorderen dat hij tegoed heeft en 
tevens het geld dat hem toekomt van luitenant Molijn en daarbij al het nodige 
te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) van de Compagnie van monsieur de Fontaine  

   

 

 

257 RAK  90 FOLIO:       111v DATUM:       05-09-1636 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Sijmen Comparant  
  Evertz, Jacob Getuigen Ziekentrooster 
  Nessinck, Arent Roloffsen Getuigen  
  Guertz, Goossen Getuigen   
  Wessels, Thonis Jansz Schuldenaar Gezond 
  Egberts, Blijde Echtgenote Pest 
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat Thonis Jansz Wessels en zijn echtgenote Blijde 

Egberts, lijdende aan de pest, hebben verklaard dat zij schuldig zijn aan 
Egbert Hartsuicker en Grietgen Jans een bedrag van ƒ100 g.g. dat zij 
beloven te betalen en waarvoor zij hun persoon en goederen als onderpand 
stellen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

258 RAK  90 FOLIO:      112 DATUM:      06-09-1636 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Johan Schuldenaar Voerman 
  Jansz, Geesgen Schuldeiseres Wed. Johan D. Smits 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Geesgen Jansz een bedrag van ƒ42 

c.g. dat hij belooft te betalen met Martini a.s., waarvoor hij als onderpand 
stelt zijn persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 



259 RAK  90 FOLIO:      112v DATUM:      23-09-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed 1. Een akker 
      Heerde, op het Steegeland 
  2. Een hont land 
      Kampen, op de mate, strekkend van de IJsseldijk tot aan Johan Maes’erf 
   
 comparanten Gerritsen, Jan Volmachtgever  
  Herms, Heijmen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, voogd over de zoon van wijlen Gerrit Reijners en Aeltien Jacobs, 

verstrekt een volmacht aan zijn mede-voogd Heijmen Herms om voor het 
gerecht te verschijnen en daar een stuk land over te dragen aan Jacob 
Henricksen, stads meijer, en een hont land op de Mate en daarbij al het 
nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

260  FOLIO:       113 DATUM:      11-10-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Baeck, jkr Johan de Volmachtgever  
  Haxbergen, Gerrit Woltersz Gevolmachtigde Elburg 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Gerrit Woltersz Haxbergen om, in der 

minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Elburg, Oldebroek, 
Oosterwolde of elders in Gelderland en daarbij al het nodige te doen, zoals  
hij zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

261 RAK  90 FOLIO:      113v DATUM:       29-10-1636 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Jannigien Comparante Wed. Egbert Biscop 
  Breda, Johan van Momber  
  Christoffer, Henrick Tussenpersoon  
     
 samenvatting Comparante verklaart van Henrick Christoffer ontvangen te hebben de 

obligatie van 200 daalders met rente en onkostenvergoeding, die Andries 
Lamberts Bannier en Jan Peters ondertekend hebben dd 16-06-1616, 
waarvoor zij hem bedankt met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 



262 RAK  90 FOLIO:       114 DATUM:        16-11-1636 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wilde, Jan Petersz de Comparant  
  Vene, Jacob Voogd  
  Jelisen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de goederen en erfenis te 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

263 RAK  90 FOLIO:      114 DATUM:       24-11-1636 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hansen, Jacob Wdn. van Merrigen Wijchers Vader 
  Wijsman, Hermen Voogd  
  Reuijter, Toenis Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Maiken Jacobs als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

264 RAK  90 FOLIO:      114v DATUM:        03-12-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thijsen, Jelijs Volmachtgever  
  Francksen, Albert Volmachtgever  
  Alberts, Peter Volmachtgever Echtg. L. Francks 
  Goerts, Francke Voogd Over kinderen Thijsen 
  Fransen, Gijsbert Voogd Id. 
  Lubberts, Rijck Voogd Over kinderen Francks 
  Henricks, mr Jan Voogd Id. 
  Meuens, Conraet Gevolmachtigde Procureur Zwolle 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Conraet Meuens om, in der 

minne of gerechtelijk, de goederen en erfenis te ontvangen van Geesken 
Herms, echtgenote van Michgel Schultinck, in Zwolle overleden en geven 
hem de macht van procurator ad lites en verzoeken hem te handelen in hun 
geest, met macht van substitutie.  

   



 bijzonderheden Geen 
   
 

 

265 RAK  90 FOLIO:       115 DATUM:       08-12-1636 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vene, Jan Tijms Comparant  
  Vene, Peter Tijms Comparant  
  Backer, Berend Winolts Comparant  
  Vene, Geert Tijms Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparanten verklaren gerechtelijk te hebben beloofd de schulden van 

Geert Tijms Vene te betalen; verder is Johan Louws als voogd aangesteld 
over diens kinderen, tevens Melis Petersz en stelt schuldenaar zijn nog te 
ontvangen erfenis als onderpand. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

266 RAK  90 FOLIO:      115v DATUM:      14-12-1636 

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

stads- en landgerecht waar te nemen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

267 RAK  90 FOLIO:      115v DATUM:      29-10-1636 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Jannigien Comparante Wed. Egbert Bischop 
  Breda, Johan van  Momber  
  Christoffers, Henrick Begunstigde  
     
 samenvatting Comparante verklaart overgedragen te hebben aan Henrick Christoffers een 

bedrag van ƒ300 met de verlopen rente en onkosten, dat haar toekomt en  
afkomstig is van een obligatie dd 30-06-1616 door Andries Lamberts Bannier 
en Jan Peters ondertekend.  

   
 bijzonderheden Geen 



   

 

 

268 RAK   90 FOLIO:      116 DATUM:       02-01-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Jan Volmachtgever  
  Gerrits, Sweer Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, als voogd over de kinderen van Lambert Lubberts en Trintgen 

Jans, verstrekt een volmacht aan zijn mede-voogd Sweer Gerrits om, in der 
minne of gerechtelijk, de goederen en erfenis te vorderen van de grootvader 
van de genoemde kinderen, Jan ten Seeger, in Hengelo overleden en daarbij 
al het noodzakelijke te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

269 RAK  90 FOLIO:        116v DATUM:        02-01-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hulsman, Jan Volmachtgever  
  Hermsen, Sweer Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, voogd over de kinderen van Willem Olfsens en Stintgen ter 

Segger, verstrekt een volmacht aan zijn mede-voogd Sweer Hermsen om, in 
der minne of gerechtelijk, de erfenis en goederen te vorderen van hun 
grootvader Jan ten Seeger, in Hengelo overleden en daarbij al het nodige te 
doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

270 RAK  90 FOLIO:        117 DATUM:       03-01-1637 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijck, Jacob Comparant  
  Otten, Femme Echtgenote  
  Jans, Dirrick Voogd  
  Lucsen, Cornelis Voogd  
     
 samenvatting Namens zijn vrouw, verklaart comparant van haar gewezen voogden de 

goederen en erfenis van haar overleden zoon Jan Willems te hebben 
ontvangen, die hem als vadersdeel waren bewezen, waarvoor hij hen 
bedankt met belofte van vrijwaring.  



   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

271 RAK  90 FOLIO:       117v DATUM:       05-01-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Jan Gevolmachtigde  
  Jacobs, Trude Volmachtgeefster  
  Langenburch, d. Goswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgeefster, verstrekt comparant een volmacht aan 

Goswinus van Langenburch om haar zaken in Kampen waar te nemen en 
daarbij al het nodige te doen, zoals zij zelf gedaan zou hebben, indien 
aanwezig.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

272 RAK  90 FOLIO:       118 DATUM:       25-01-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijck, jfr Josina van Volmachtgeefster Wed. Limborch 
  Hoff, J. Momber  
  Guerwijn, Guerhardus Gevolmachtigde IUDr – adv. Hof Gld 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Guerhardus Guerwijn om zich te 

vervoegen bij het hof van Gelderland en daar een vicarie te verkrijgen 
waartoe zij door het hof van Gelderland is geautoriseerd en geeft hem de 
macht van procurator ad lites om te doen wat nodig is, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

273 RAK  90 FOLIO:       118v DATUM:       28-01-1637 

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

nemen voor het stads- en landgerecht. 
   



 bijzonderheden Geen 
   
 

 

274 RAK  90 FOLIO:       119 DATUM:       30-01-1637 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dircks, Janneke Comparante  
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Claesen, Johan Voogd  
  Gerritsz, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

275 RAK  90 FOLIO:       119 DATUM:       31-01-1637  

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Een mate 
  Kampen, voor de Broederpoort 
   
 comparanten Mortie, Jan de Borg  
  Peters, Gelbrecht Borg  
  Backer, Jan Janssen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten hebben zich borg gesteld voor Jan de Roij op verzoek van Jan 

Janssen Backer voor een bedrag van ƒ60 c.g., dat, vanwege een mate 
gelegen voor de Broederpoort, op Martini aan hem vervalt. 
NB. in de kantlijn: op 26-08-1637 meldt schuldeiser dat schuldenaar hem ƒ35 
c.g. heeft betaald en wordt de borgtocht met Pasen 1637 opgeheven. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

276 RAK  90 FOLIO:       119v DATUM:       08-02-1637 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Leuse, Jacob Willemsz Schuldenaar  
  Nest, Jan Janssen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Janssen Nest een bedrag van 

ƒ25 dat hij met zes weken hoopt te betalen. 
   



 bijzonderheden Geen 
   
 

 

277 RAK  90 FOLIO:       119v DATUM:       10-02-1637 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Burgwal bij de Kalverhekkenbrug 
   
 comparanten Leuse, Jacob Willems Schuldenaar  
  Holtrooper, Ghijsbert Herms.  Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Ghijsbert Hermssen Holtrooper een 

bedrag van ƒ100 dat hij belooft te betalen heden over een jaar tegen 5 
procent, waarvoor hij de verbeteringen aan zijn huis als onderpand geeft en 
zijn andere goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

278 RAK  90 FOLIO:       120 DATUM:       13-02-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Espierre, Justinus de l’ Volmachtgever  
  Alte, Johan van Gevolmachtigde Advocaat Meppel 
     
 samenvatting Comparant, als voogd over zijn oudste dochter jfr Geertruit de l’Espierre, 

verstrekt een volmacht aan Johan van Alte om, in der minne of gerechtelijk, 
van Wessel Hoffmans te vorderen een bedrag van ƒ1100 met de verlopen 
rente, dat deze volgens obligatie schuldig is aan jkr Maximiliaen van Ens, die 
het op zijn beurt aan zijn nicht jfr Geertruit de l’Espierre heeft gecedeerd en 
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

279 RAK  90 FOLIO:       120v DATUM:        02-03-1637 

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

stads- en landgerecht waar te nemen. 
   
 bijzonderheden Geen 



   

 

 

280 RAK  90 FOLIO:       120v DATUM:       06-03-1637  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsen, Jan Volmachtgever  
  Jans, Egbertien Echtgenote  
  Jans, Merritien Volmachtgeefster  
  Hoochstraten, H. van - jr Momber  
  Moll, Jan Janssen Momber  
  Stuirman, Henrick Crachts.  Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Henrick Crachtsen Stuirman om 

hun zaken waar te nemen voor het stads- of scholtengerecht. 
   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

281 RAK  90 FOLIO:       120v DATUM:      23-03-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jacobsz, Johan  Volmachtgever Zeepbereider 
  Sijbes, Sijbe Gevolmachtigde  
  Sijbes, Derck Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Derck en Sijbe Sijbes om, in der 

minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in het land van Gulik, verder 
namens hem te verkopen diverse stukken land in die streek gelegen en die 
hij geërfd heeft en daarbij alle formaliteiten te verrichten, met macht van 
substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

282 RAK  90 FOLIO:       121 DATUM:       27-03-1637 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Struick, Johan Henricksz Comparant  
  Egbertz, Wessel Schuldeiser Schoonzoon 
     
 samenvatting Comparant verklaart beloofd te hebben aan Wessel Egbertz als onderpand 

voor de ƒ700 c.g. die hij hem schuldig is, een verzekeringsbrief groot ƒ1000 
waarvoor zijn karveelschip verzekerd is op weg naar de Elbe.  

   



 bijzonderheden Geen 
   
   

 

 

283 RAK  90 FOLIO:      121v DATUM:       27-03-1637 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Harmens, Trijne      Comparante Wed. Gerrit Berentz    
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Helmichsen, Henrick Voogd  
  Rixs, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van de gewezen voogden over haar dochter Jutgen 

Gerritz de goederen en erfenis te hebben ontvangen die haar vaders  
kindsdeel waren, waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

284 RAK  90 FOLIO:       121v DATUM:       03-04-1637 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mol, Johan Jansz Comparant  
  Berentz, Johan Voogd Metselaar 
  Oldenburch, Johan Berentz v. Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de goederen en erfenis van 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

285 RAK  90 FOLIO:       122 DATUM:       11-04-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rutgersz, Jacob Volmachtgever  
  Bonte Craij, Willem Henricksz   Gevolmachtigde A’dam 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Willem Henricksz Bonte Craij om, in 

der minne of gerechtelijk, zijn zaken in Amsterdam waar te nemen en daarbij 
te handelen zoals comparant gedaan zou hebben, indien aanwezig, met 
macht van substitutie. 

   



 bijzonderheden Geen 
   
 

 

286 RAK  90 FOLIO:       122 DATUM:       14-04-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mol, Jaques de Gevolmachtigde Mede-adjunct 

1
) 

  Stuirman, Henricus Cracht. Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparant, voorzien van een procuratie met clausule van substitutie uit 

Dokkum, verstrekt op zijn beurt een volmacht aan Henricus Crachtsen 
Stuirman om, in der minne of gerechtelijk, van Charel Goddefrijt van Gelder 
te vorderen een bedrag van ƒ300 dat deze schuldig is aan dr Wilhelm de 
Milanen volgens een obligatie, die nu door dr de Milanen via de loterij is 
overgedragen aan het Armenhuis te Dokkum; hiervoor geeft comparant hem 
een autorisatie van procurator ad lites om alles te regelen, met macht van 
substitutie.  

   
 bijzonderheden 

1
) van de geoctrooieerde loterij voor het Armengasthuis in Dokkum 

   

 

 

287 RAK  90 FOLIO:       123 DATUM:       06-05-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Minicus, Johan  Volmachtgever Brouwer 
  Wijlant, Laurens van    Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Laurens van Wijlant om, in der minne 

of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen en geeft hem de macht van 
procureur ad lites om alles te regelen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

288 RAK  90 FOLIO:      123v DATUM:       07-05-1637 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   

 comparanten Geertsen, Jan Schuldenaar  
  Willemsz, Drees Janssen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Drees Janssen Willemsz ƒ14-10 c.g. 

die hij belooft te betalen binnen veertien dagen, als bij verwonnen panden. 
NB. in de kantlijn: op 24-07-1637 is alles voldaan. 

   



 bijzonderheden Geen 
   
 

 

289 RAK  90 FOLIO:        123v DATUM:       08-05-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Plancius, ds Jacobus Volmachtgever Predikant alhier 
  Plancius, ds Petrus Gevolmachtigde Predikant idem 
  Rossum, Henrick van Gevolmachtigde Koopman Leiden 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Petrus Plancius en Henrick van 

Rossum, zijn zwager, om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te 
nemen, zo nodig onroerend goed in Leiden te verkopen en de daarbij 
behorende formaliteiten te vervullen, dit alles met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

290 RAK  90 FOLIO:       124 DATUM:        08-05-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Volckers, Jutte Volmachtgeefster  
  Hoff, J. Momber  
  Langenburch, d. Goswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Goswinus van Langenburch om, in 

der minne of gerechtelijk, haar zaken in Kampen waar te nemen, met macht 
van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

291 RAK  90 FOLIO:       124v DATUM:       12-05-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Beltsnijder Steenbergen, Jan Volmachtgever  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, zowel binnen als 

buiten rechten, zijn zaken waar te nemen, met name die tegen Femme van 
Heijde en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   



292 RAK  90 FOLIO:       124v DATUM:       17-05-1637 
 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen,  Burgwal, hoek Extersteeg 
   
 comparanten Janssen, Jacob Schuldenaar In de Halve Maan 
  Jans, Elsien Schuldenares  
  Lamberts, Jan Schuldeiser  
  Wessels, Cornelis Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen 

van wijlen Jan Willemsz, Peter en Jan Jansen, een bedrag van ƒ100 c.g., 
gebruikt als eerste betalingstermijn voor hun huis; zij beloven dit te betalen 
met de rente, zodra het huis getransporteerd is, waarvoor zij het als 
onderpand stellen met hun andere goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

293 RAK  90 FOLIO:       125 DATUM:       22-05-1637 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jurriensz, Johan Comparant Voogd 
  Albert, Willem Comparant  
  Arentz, Goesen Voogd  
  Gerrits, Gisbert Voogd  
  Jans, Louwe Voogd De erven van … 
     
 samenvatting Comparanten, voogd over Johan Willemsz en samen erfgenamen van 

Henrick Lubberts, nagelaten zoon van Lubbert Henricksz, verklaren dat hun 
gewezen voogden aan hen de ƒ110 c.g. betaald hebben, die hen toekwamen 
van hun overleden ouders en hun halfbroer Lubbert Henricksz, waarvoor zij 
hen bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

294 RAK  90 FOLIO:       125v DATUM:        23-05-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vos, Johan de Volmachtgever Wesel 
  Stuirman, Henricus Cracht. Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henricus Crachtsen Stuirman om, in 

der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen en daarbij te handelen in 
de geest van comparant, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   



295 RAK  90 FOLIO:       126 DATUM:       19-06-1637 
 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirrixen, Jan Schuldenaar  
  Otten, Webbegien Schuldenares  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Webbegien Otten een bedrag van 

ƒ11-5 dat hij belooft te betalen op a.s. Michael, als bij verwonnen panden. 
   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

296 RAK  90 FOLIO:       126 DATUM:       05-07-1637 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vrijdach, Johan Goertz      Schuldenaar  
  Frericks, Gabbe Schuldeiser Uit Harlingen 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gabbe Frericks een bedrag van 

ƒ328-7 c.g. wegens gekochte goederen en belooft dit te zullen betalen op 
Michael a.s., waarvoor zijn roerende en onroerende goederen onderpand 
zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

297 RAK  90 FOLIO:      126v DATUM:      10-07-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dinxstede, Jan Janssen Gevolmachtigde  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, gevolmachtigd door de pander van Meppel, verstrekt op zijn 

beurt een volmacht aan Peter Vette om namens Jacob Janssen Dinxstede, in 
der minne of gerechtelijk, ƒ200 g.g. met de rente te vorderen van Cornelijs 
van Keppel Fox en daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

298 RAK  90 FOLIO:       126v DATUM:       11-07-1637 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed Perceel land 



   
 comparanten Pan Jan, Jonge  Comparant  
  Slachter, Peter Henrix Verkoper  
     
 samenvatting Comparant heeft beloofd aan Peter Henrix Slachter op Petri ad Cathedra 

1638 de ƒ800 g.g. te betalen die hij hem schuldig is wegens de aankoop van 
een perceel land en deze heeft op zijn beurt verklaard daarmee de rente te 
betalen op dat land, bezwaard met ƒ1000 g.g.;er moet nog ƒ200 g.g. betaald 
worden, waarvoor comparant van verkoper eist dat hij een borg aanstelt 
voor alle zekerheid. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

299 RAK  90 FOLIO:      127 DATUM:      13-07-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Harms, Jacobgien Volmachtgeefster Wed. Jan Gerrits 
  Hoff, J. Momber  
  Saabe, Jacques Gevolmachtigde  
  Ingen, jkr Jochem van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan twee personen om, in der minne of 

gerechtelijk, de goederen en erfenis te vorderen van haar zoon Gerrit Jans, 
in Epe op ‘t Huel overleden en daarbij te handelen in de geest van 
comparante, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

300 RAK  90 FOLIO:      127v DATUM:       13-07-1637 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bartels, Jenneken Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Henricks, Trine Moeder  
  Jans, Albert Voogd  
  Jansz, Goij Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar moeder de goederen en erfenis van haar 

vader ontvangen te hebben, waarvoor zij haar bedankt met belofte van 
vrijwaring. De voogden worden van hun taak ontslagen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 



301 RAK   90 FOLIO:      128 DATUM:       20-07-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schaep, Johan Jansz Wdn. van Gerrigien Clas Vader 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Jansz als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ200 c.g. en belooft hem lezen en schrijven 
te  laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de 
voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik, waarvoor zijn goederen 
onderpand zijn. 
NB. in de kantlijn: op 12-11-1638 heeft Altijn Gerrits, stiefmoeder, bij het 
overlijden van haar man verklaart dat zij het kindsdeel schuldig is aan Jan 
Jansz, dat zij dat op korte termijn aan de voogden zal overhandigen evenals 
de opbrengst van de kleren en stelt haar goederen als onderpand. 

   
 bijzonderheden Namens van de voogden zijn niet vermeld. 
   

 

 

302 RAK  90 FOLIO:      128v DATUM:        24-07-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Weert 
   
 comparanten Stolties, Jan Corsten Volmachtgever  
  Corsten, Margien Volmachtgeefster Echtg. Jan Laurents 
  Corsten, Greetien Idem Echtg. Ph. Entes 
  Stolties, Goert Gevolmachtigde Weert 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Goert Stolties om namens hen 

een huis over te dragen dat van hun ouders is geweest, Corst Stolties en 
Margien Herms en daarbij het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

303 RAK  90 FOLIO:       129 DATUM:       26-07-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Enss, jkr Maximilianus van Volmachtgever  
  Stuirman, Henrick Crachtsen Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Crachtsen Stuirman om van 

jkr Roloft van Twickeloo , jkr Gerridt Cuinreturff, echtgenoot van jfr Judith 
van Twickeloo, jfrs Geertruidt en Johanna van Twickeloo een inventaris van 
meubilair en waardepapieren te vorderen van de nalatenschap die deels op 
comparant en zijn overleden broer zijn overgegaan na het overlijden van jfr 
Bitter van Enss en onder hen berusten en verder te handelen in de geest van 
comparant. 



   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

304 RAK  90 FOLIO:      129v DATUM:       06-08-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Willem Volmachtgever Op [onleesbaar] 
     
 samenvatting Comparant, grootvader van de kinderen van zijn zoon Jacob Isebrantz, 

verstrekt een volmacht aan ??? om de zaken van zijn overleden zoon, die hij 
heeft aangehouden, waar te nemen tegen Johan Petersz. 

   
 bijzonderheden Gevolmachtigde is niet vermeld. 
   

 

 

305 RAK  90 FOLIO:      129v DATUM:       07-08-1637 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentz, Jaques Schuldenaar  
  Hoff, Johan Ontvanger  Vollenhove 
     
 samenvatting Comparant verklaart enige pacht schuldig te zijn aan de ontvanger van 

Vollenhove, ƒ1100 c.g. die hij spoedig zal voldoen; hij belooft een bedrag 
van ƒ200 c.g. dat hij zal ontvangen van kapitein Jan Sluiter, hem in handen te 
geven en verder a.s. zaterdag in mindering van zijn schuld nogmaals ƒ200 
c.g. en verder iedere zaterdag ƒ100 c.g., waarvoor zijn persoon en goederen 
onderpand zijn, als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

306 RAK  90 FOLIO:      130 DATUM:        09-08-1637 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Max, Janneke     Comparante             Wed. Johan ter Torn 
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij bij ontvangst van zeker bedrag afkomstig van 

Henrick Glauwe, ca. ƒ100 c.g. waarvan zij het vruchtgebruik heeft en dat op 
de Armen zal vervallen, ƒ100 c.g. heeft genomen, die na haar dood door haar 
erfgenamen weer verrekend zullen worden en waarvoor zij haar huis en 
nalatenschap als onderpand stelt.  

   



 bijzonderheden Geen 
   
 

 

307 RAK  90 FOLIO:       130v DATUM:       16-08-1637 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gristiaensen, Jan Schuldenaar  
  Andries, Henrick Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Andries een bedrag van 

ƒ64-8 c.g. voor veertien mud rogge, dat hij belooft te betalen heden over drie 
weken, als bij verwonnen panden,    

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

308 RAK  90 FOLIO:       130v DATUM:        23-08-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelis, Jan Wdn. van Aeltien Herms Vader 
  Petersz, Reutger Voogd  
  Ambrosius, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Peter en Cornelis Jans 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ100  c.g. en belooft hen 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en  te doen wat een goede 
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het 
vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

309 RAK  90 FOLIO:        131 DATUM:       29-08-1637 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vrijdach, Johan Goertz Schuldenaar  
  Ingen, jkr Roloff van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan jkr Roloff van Ingen een bedrag van 

ƒ300 c.g. dat hij belooft te betalen op 12-06-1638, waarvoor hij al zijn 
roerende en onroerende goederen als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   



310 RAK  90 FOLIO:       131v DATUM:        31-08-1637 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claesz, Jacob Volmachtgever Provenier in   

1
) 

  Jacobsz, Peter Gevolmachtigde Neef 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn neef Peter Jacobsz om, in der 

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

   
 bijzonderheden 

1
)  het St. Geertruiden Gasthuis 

   

 

 

311 RAK  90 FOLIO:       131v DATUM:        01-09-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijntges, Johan Volmachtgever Muntmeester van 

1
) 

  Gerbrantz , Adriaen Gevolmachtigde Secretaris op Texel 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Adriaen Gerbrants om, in der minne 

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

   
 bijzonderheden 

1
) het Landschap van Overijssel 

   

 

 

312 RAK  90 FOLIO:       132 DATUM:       05-09-1637 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reijners, Johan Comparant  
  Sijmons, Clas Executeur Echtg. Nijese Cost 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Clas Sijmons hem volgens uitspraak van 

Schepenen betaald heeft het zesde deel van ƒ400 c.g. met rente ivm het 
overlijden van comparants moeder, Albartgen Hans, ad ƒ102-03 c.g., 
waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

313 RAK  90 FOLIO:       132v DATUM:       18-09-1637 

 onderwerp Volmacht 
   



 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dominicus, Jan   Gevolmachtigde Brouwer 
  Nuijs, Lubbert van Volmachtgever De weduwe van … 
  Langenburch, d.Goswinus v. Gevolmachtigde Procureur Kampen 
     
 samenvatting Comparant verstrekt op zijn beurt een volmacht aan Goswinus van  

Langenburch om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in 
Kampen of Kamperveen en daarbij al het noodzakelijke te doen als 
procurator ad lites, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

314 RAK  90 FOLIO:       133 DATUM:       18-09-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Minicus, Jan    Volmachtgever Brouwer 
  Langenburch, d. Goswinus v. Gevolmachtigde Procurator 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Goswinus van Langenburch om, in 

der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Kampen, Kamperveen 
of elders met macht van procurator ad lites en daarbij het nodige te doen, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

315 RAK  90 FOLIO:       133v DATUM:       22-09-1637 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dominicus, Jan Schuldenaar  
  Cassier, Coert idem Majoor 
  Andries, Henrick idem  
  Cnoppert, jkr Henrick Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan jkr Henrick Cnoppert een bedrag 

van ƒ254 c.g. wegens landpacht dat zij beloven te betalen op Martini van dit 
jaar, waarvoor zij al hun goederen als onderpand stellen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

316 RAK  90 FOLIO:      134 DATUM:       23-09-1637 

 onderwerp Volmacht 
   



 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Christiaensz, Johan Volmachtgever  
  Asche, Egbert     Volmachtgever Echtg. T. Christiaensz 
     
 samenvatting Comparanten hebben elkaar gevolmachtigd om alle zaken van het sterfhuis 

van hun vader Christiaen Carsten en hun moeder Margrete Jacobsz uit 
Heerde waar te nemen, in der minne of gerechtelijk en verder alles te doen 
wat noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

317 RAK  90 FOLIO:       134v DATUM:       26-09-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Ruijtenburch, jkr Joest Walraven v. Gevolmachtigde  
  Ruijtenburch, Arent van Volmachtgever  
  Tellevoorde, Wijnolt    Gevolmachtigde  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde Procurator 
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgever, die optreedt namens de weduwe van Jacob van 

Berch, jfr Gerbrecht Brantz, verstrekt comparant een volmacht aan Wijnolt 
Tellevoorde en Peter Vette om, in der minne of gerechtelijk, in Gelre, Kleef, 
Overijssel en elders haar zaken waar te nemen en alle pachten, renten en 
uitstaande schulden te innen en daarvan rekenschap af te leggen, gelden te 
beleggen, onroerend goed te verkopen en alle formaliteiten daarvan te  
vervullen en alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Zeer uitgebreide opdracht. 
   

 

 

318 RAK  90 FOLIO:       135v DATUM:       03-10-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Moll, Jan Berentsen Volmachtgever  
  Berentsen, Jan Volmachtgever Metselaar 
  Stuirman, Henrick Cracht.  Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van wijlen Henrick Luijtgers en 

Henrickien Lubberts, verstrekken een volmacht aan Henrick Crachtsen 
Stuirman om inleiding te doen in de kwestie van een achtste deel van twee 
morgen land in Zalk, eigendom van de moeder van de pupillen en verkregen 
door het overlijden van Warner Volcker en tevens inleiding te doen in 
diverse andere percelen in Gelderland of elders en daarbij te handelen in de 
geest van comparanten, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 



319 RAK  90 FOLIO:      136 DATUM:        12-10-1637 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egberts, Jan Comparant  
  Dirricks, Lijsbeth Echtgenote  
  Lamberts, Dirrick Schoonvader  
     
 samenvatting Namens zijn echtgenote verklaart comparant van zijn schoonvader de 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

320 RAK  90 FOLIO:        136v DATUM:        12-10-1637 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claessen, Jan Comparant  
  Berents, Dewe Echtgenote  
  Boschman, jkr Johan Voogd  
  Derritsen, Gijsbert Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogden de goederen en erfenis te 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

321 RAK  90 FOLIO:       137 DATUM:        09-11-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Plantius, d. Jacobus Volmachtgever Predikant alhier 
  Heede(?), Adriaen van Gevolmachtigde Koopman A’dam 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Adriaen van Heede(?) om namens 

hem een aandeel van ƒ1000 c.g. te verkopen, gevestigd op de Oostindische 
Compagnie te Amsterdam en daarbij alle formaliteiten te vervullen, zoals hij 
zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

322 RAK  90 FOLIO:       137 DATUM:       10-11-1637 



 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Jacob Comparant  
  Clasz, Johan Stiefvader  
  Jacops, Geertruit Moeder  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn stiefvader en moeder de goederen en erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

323 RAK  90 FOLIO:      137v DATUM:        ongedateerd 

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

nemen tegen Thonis Jansz Wesselsz, met macht van substitutie. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

324 RAK  90 FOLIO:       137v DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Worst, Johan Frericks Schuldenaar  
  Henricksz, Herman Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant had belooft aan Herman Henricksz het bedrag van ƒ220 c.g. te 

betalen op 15-11-1637, maar door omstandigheden is dit uitgesteld tot 
Driekoningen a.s., waarvoor hij zijn persoon en goederen als onderpand 
stelt, als bij verwonnen panden.  

    
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

325 RAK  90 FOLIO:       138 DATUM:       28-11-1637 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   



 comparanten Vrijdach, Jan Goertsen Schuldenaar  
  Everts, Egbertien Echtgenote Niet  aanwezig 
  Pouwels, Frans Schuldeiser  
     
 samenvatting Mede namens zijn echtgenote, verklaart comparant schuldig te zijn aan 

Frans Pouwels een bedrag van twee honderd daalders wegens een obligatie 
dd 16-04-1634 en belooft alles te betalen met de rente onder verband van zijn 
goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

326 RAK  90 FOLIO:       138v DATUM:       29-11-1637 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksen, Jacob Schuldenaar  
  Bisschop, Egbert Schuldeiser Echtpaar 
  Jans, Geertien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Egbert Bisschop en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ300 c.g. dat hij belooft te betalen met St. 
Maarten a.s., waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn, als bij 
verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

327 RAK  90 FOLIO:       138v DATUM:       28-11-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
   
 comparanten Hermensz, Jacob Wdn. van Henrickgen Hermens Vader 
  Jansz, Albart Voogd  
  Tijl, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hermen en Geert 

Jacobsz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g. en belooft 
hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed 
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het 
vruchtgebruik, waarvoor hij zijn huis als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

328 RAK  90 FOLIO:      139 DATUM:        09-12-1637 

 onderwerp Volmacht 
   



 onroerend goed 1. Huis en erf 
      Kampen, Burgwal, bij de Kalverhekkenbrug 
  2. Karveelschip 
   
 comparanten Leuse, Jacob Willemsz Volmachtgever  
  Gerrits, Gerrigen Echtgenote  
  Roloffsen, Lambert Gevolmachtigde  
  Worst, Willem Jacobsz Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Lambert Roloffsen en Willem 

Jacobsz Worst om, in der minne of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen, 
hun huis op de Burgwal te verkopen, het geld van hun karveelschip te 
ontvangen en verder alle formaliteiten te vervullen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

329 RAK  90 FOLIO:        139v DATUM:       12-12-1637 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Burgwal 
   
 comparanten Roeloffs, Lambert Gevolmachtigde Eerzaam 
  Worst, Willem Jacobsz Gevolmachtigde  
  Leuse, Jacob Willemsz Comparant  
  Gerrichs, Gerrigen Echtgenote  
     
 samenvatting De gevolmachtigden van comparant en echtgenote zijn naar Breda gegaan 

om diens crediteuren ƒ200 g.g. te betalen voor de aankoop van het huis op 
de Burgwal, waarvoor comparant de verbetering aan het huis als onderpand 
stelt.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

330 RAK  90 FOLIO:       140 DATUM:       04-01-1638  

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Petersz, Jurrien Schuldenaar  
  Petersz, Henrick Schuldeiser Echtpaar 
  Petersz, Trijne Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Petersz en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ250 g.g., dat hij zal betalen als hij van Walbuch 
Abrahams het geld van het huis in de Nieuwstraat heeft ontvangen, met 
Pasen 1639 ƒ50 g.g. tegen 5 procent rente en verder ƒ50 g.g. jaarlijks met 
Pasen totdat alles betaald is   

   
 bijzonderheden Geen 



   

 

 

331 RAK  90 FOLIO:       140v DATUM:       04-01-1638 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Petersz, Jurrien Comparant  
  Jacobsz, IJtgen  Echtgenote Afwezig 
  Petersz, Henrick Begunstigde  
  Petersz, Trijne Echtgenote  
     
 samenvatting Mede namens zijn echtgenote, verklaart comparant te hebben overgedragen 

aan Henrick Petersz en diens echtgenote de koopsom die hij tegoed heeft 
van Walbuch Abrahams vanwege zijn woonhuis volgens de koopcedule dd 
14-09-1637 die aan hen wordt overhandigd en hen het recht geeft dit geld te 
vorderen als comparant in gebreke blijft met zijn afbetaling. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

332 RAK  90 FOLIO:      140v DATUM:      09-01-1638 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksen, Jacob Schuldenaar  
  Vrijdach, Johan Goertz Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Goertz Vrijdach een bedrag 

van ƒ87-5 c.g. dat hij belooft te betalen en waarvoor hij gerechtelijk verbindt 
zijn persoon en goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

333 RAK  90 FOLIO:       141 DATUM:      18-01-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thomas, Isaacks         Wdn. van Maria de Roij    Vader 
  Henricks, Derck Voogd  
  Backer, Heijmen Hermens Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Thomas Isaacks als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ40 c.g. en belooft hem lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 



   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

334 RAK   90 FOLIO:      141v DATUM:        26-01-1638 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hillebrant, Jacob Volmachtgever  
  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 Geen 
   
 

 

335 RAK  90 FOLIO:        141v DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sael, Johan Volmachtgever in de Voscuil   
  Stuirman, Henricus Crachtsen Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henricus Crachtsen Stuirman om zijn 

zaken waar te nemen in Kampen, Kamperveen of elders, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

336 RAK  90 FOLIO:     142 DATUM:       01-02-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Johan Wdn. van Ide Floris   Vader 
  Janssen, Henrick Voogd  
  Willemsz, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter als moeders erfdeel te 

hebben gereserveerd een pond groot en belooft haar lezen, schrijven en een 
ambacht te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 



337 RAK  90 FOLIO:       142 DATUM:       21-02-1638 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Boecop, jfr Bette toe Volmachtgeefster Wed. Bouwer 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Bouwer, Gerhard Gevolmachtigde Zoon 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar zoon Gerhard Bouwer om, 

zowel binnen als buiten rechten, haar zaken in Gelderland en elders waar te 
nemen, in der minne of gerechtelijk en haar landerijen te beheren en daarbij 
al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

338 RAK  90 FOLIO:       143 DATUM:       03-03-1638 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reijnersz, Jan Comparant  
  Jans, Juttien Erfgename Wed. Jan Gelmerts 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat de weduwe Juttien Jans hem een bedrag van ƒ102-

13 c.g. heeft betaald dat hij als legaat heeft gekregen dd 14-11-1629 van Hans 
Mulert, waarvoor hij haar bedankt met belofte van vrijwaring.  
NB. in de kantlijn: op 29-06-1638 meldt jfr Geertruit Muijlerts, erfgename van 
haar kinderen bij wijlen Thijs Reijnerts, dat de voogd over Niesgen en Juttien 
Jans haar bovenstaand bedrag heeft uitgekeerd voor twee personen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

339 RAK  90 FOLIO:      143 DATUM:        08-03-1638 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sijmens, Jan Comparant  
  Sijmensz, Merrigen Echtgenote  
  Bartholomeus, Peter Voogd  
  Hermsen, Hans Voogd Pottenbakker 
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogden de erfenis van hun 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 



340 RAK  90 FOLIO:       143v DATUM:        07-04-1638 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsen, Jan Volmachtgever  
  Langenburch, Goswinus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Goswinus Langenburch om zijn 

zaken voor het stadsgerecht waar te nemen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

341 RAK  90 FOLIO:        143v DATUM:       16-04-1638 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gansneb gnd T., jkr Johan Volmachtgever  
  Langen, Johannes van Gevolmachtigde Med. dr. 
     
 samenvatting Comparant, mede-erfgenaam van jfr Johanna Vunderink, weduwe van 

Winsem, verstrekt een volmacht aan Johannes van Langen om namens hem 
een brief van ƒ800 hoofdsom te verkopen, die hij in zijn bezit heeft en daarbij 
alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

342 RAK  90 FOLIO:      144 DATUM:      16-10-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijlandt, Laurens van Volmachtgever  
  Haecks, Cathrina Gevolmachtigde Echtgenote 
  Ems, Hermen van Gevolmachtigde Scholtus  Elburg 
  Wobberts, Wichart Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote en twee andere 

personen om namens hem volgens de schriftelijke memories die zij 
ontvangen hebben, de personen voor het gerecht te laten onderzoeken, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

343 RAK  90 FOLIO:       144 DATUM:       02-01-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 



   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubberts, Lambert Wdn. van Trintgen Jans Vader 
  Henricks, Jan Voogd  
  Gerrits, Sweer Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lubbert, Gerrit, Jan en 

Hermen Lamberts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een 
pond groot en de erfenis van hun grootvader Jan ten Pierken 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 
   

 

 

344 RAK  90 FOLIO:      144v DATUM:       01-03-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Prince, Lambert Henricks Wdn. van Evertken Henricks Vader  
  Henricks, Bartelt Voogd  
  Henricks, Lambert Voogd  
  Lamberts, Henrick Grootvader  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Peter Lamberts als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ300 c.g. die de voogden volgend 
jaar ter hand worden gesteld, de opbrengst van moeders kleren en de 
grootvader belooft hem lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een 
goede grootvader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

345 RAK  90 FOLIO:     145 DATUM:       17-05-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Erf en goed genaamd den Bosch 
  Oosterwolde en Kamperveen 
   
 comparanten Twenth, Lambert Jansz Wdn. van Evertien Lasman Vader 
  Lasmans, Jan Voogd  
  Twenth, Bartelt Jansz Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Aeltgen Lamberts als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ400 c.g., de opbrengst van 
moeders kleren, het goud/zilver m.u.v. twee gouden ringen die de vader 
behoudt en een nieuwe beddenuitzet en belooft haar lezen, schrijven en 
naaien te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik, waarvoor hij 
als onderpand stelt zijn aandeel in een erf in Oosterwolde en een erf in 
Kamperveen, den Bosch genaamd en zijn overige goederen.   
NB. in de kantlijn: op 27-04-1660 meldt Gerrijt Lasman, voogd ipv Johan 



Lasman, van de vrouw van Philippus van den Dam de ƒ400 c.g. te hebben 
ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

346 RAK  90 FOLIO:      146 DATUM:       07-08-1637 

 onderwerp Verklaring van afstand 
   
 onroerend goed Diepmaakschip  
   
 comparanten Frericks, Lucas Comparant Enkhuizen 
     
 samenvatting Comparant, tevens caverende voor zijn echtgenote, verklaart dat hij 

vanwege een bedrag van ƒ125 c.g. aan de stad Kampen zijn diepmaakschip 
(baggerschip) met toebehoren, gereedschappen en rechten  getransporteerd 
heeft en daar verder geen aanspraak meer op kan maken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

347 RAK  90 FOLIO:       146 DATUM:       18-09-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nuijs, Lubbeke van Volmachtgeefster Wed. H. van Hoven 
  Hoff, J. Momber  
  Dominicus, Jan Gevolmachtigde Brouwer 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Jan Dominicus om, in der minne of 

gerechtelijk, haar zaken waar te nemen in Kampen, Kamperveen en elders en 
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

348 RAK  90 FOLIO:       146v DATUM:       22-09-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reijnerts, Lammegien Wed. van Geert Florissen Moeder 
  Cuijper, Jacob Jacobs Voogd  
  Florissen, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Florijs, Reijner, 

Frerick, Henrick, Timen en Jacobgen Geerts als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd een bedrag van ƒ1500 c.g., een bed met toebehoren en de 
dochter een uitzet; zij belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede 



moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Vaders kleren worden 
verkocht en het geld daarvan belegd ten behoeve van de kinderen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

349 RAK  90 FOLIO:       147 DATUM:        23-10-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Twee molens, een te Velp  op het goed van de graaf van Stirum en de andere 

op het goed van de Hr. van Roosendael  en nog drie molens te  Hulsberg, bij 
Hattem, 

   
 comparanten Aelts, Lodvick Jansz van Wdn. van Cathalina Bischop Vader 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jacob van Aelts als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ2000 c.g., volgens 
testament uit te keren bij zijn volwassenheid 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, waarvoor hij gerechtelijk verbindt zijn twee papiermolens.  

   
 bijzonderheden Namen van de voogden zijn niet vermeld. 
   

 

 

350 RAK  90 FOLIO:      147v DATUM:       02-12-1637 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Lutgert Comparante  
  Thijsen, Arent Echtgenoot  
  Henricks, Aeltken Erfgename Weduwe 
     
 samenvatting Comparante verklaart van de weduwe Aeltken Henricks de donatie causa 

mortis ontvangen te hebben van wijlen haar ondertrouwde echtgenoot 
Henrick Egberts, gepasseerd dd 20-09-1635, waarvoor zij haar bedankt met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

351 RAK  90 FOLIO:       148 DATUM:       27-12-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Lubbe Wed. van Geert Crijnsen Moeder 
  Crijnsen, Berendt Voogd  
  Jans, Marten Voogd  



     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Lubbertien Geertz als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g., een nieuw bed met 
toebehoren, een nieuwe hoicke en een uitzet bij haar huwelijk 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 
   

 

 

352 RAK  90 FOLIO:       148v DATUM:       13-01-1638 

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

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen, speciaal die tegen de voogden van 
wijlen Jan Rutgerts kinderen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

353 RAK  90 FOLIO:       148v DATUM:       28-04-1638 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aaelts, Lodewijck van Volmachtgever Eerzaam 
  Langenburch, d. Goswinus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Goswinus Langenburch om, in der 

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

 

 

354 RAK  90 FOLIO:       149 DATUM:       02-06-1638 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermans, Lisgen Schuldenares Echtg. Johan Egbertz 
  Jans, mr Sijmen Momber Wielmaker 
  Otzen, Herman Schuldeiser Echtpaar  -  Zoon 
  Gerritz, Otgen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan haar zoon Herman Otzen en diens 



echtgenote ƒ23 c.g. jaarlijks van een bedrag van ƒ204 c.g. wegens kosten 
tussen 1626 en 1638, in mindering te brengen op een bedrag van ƒ450 c.g. 
resterende kooppenningen. De zoon is ook nog geld schuldig aan zijn 
moeder; zie akte.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

355 RAK  90 FOLIO:        149 DATUM:       29-08-1638 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Lucas Comparant  
  Helmichsen, Henrick Voogd  
  Goeltgen, Hermen Henricksz Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat zijn gewezen voogden hem de goederen en erfenis 

van zijn moeder, hem door zijn vader Willem Lucassen bewezen, hebben 
gegeven, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

356 RAK  90 FOLIO:       149v DATUM:       05-11-1638 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Lambert Comparant  
  Henricksz, Lambert Comparant Wdn. van G. Henricksz 
  Lamberts, Henrick Vader  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun vader de erfenis en goederen te hebben 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

357 RAK  90 FOLIO:       149v DATUM:       09-11-1638 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Velde, Lambert van der Comparant  
  Lange, Albert Tussenpersoon  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Albert Lange ƒ300 c.g. te hebben ontvangen, die 

hem gelegateerd waren door de weduwe van Thiman Henrix, Jangien 



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

 

 

358 RAK  90 FOLIO:       150 DATUM:      30-01-1639 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Lucas Wdn. van Marrigen Hermsz Vader 
  Geertsen, Geert Voogd  
  Floris, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Maria Lucasz als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ100 c.g., twee 
beddenlakens, twee zilveren lepels en het derde deel van de nalatenschap 
van hun grootvader Hermen Warnersz, waarvan de vader het andere deel 
krijgt en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

359 RAK  90 FOLIO:       150v DATUM:       21-11-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijngaerde, Lambert van    Volmachtgever Manhaft 
  Stuirman, Henricus Crachts. Gevolmachtigde IUL 
  Baecke, Johan  de     Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henricus Crachtsen Stuirman en 

Johan de Baecke om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen 
wegens zijn overleden echtgenote jfr Aleijda ter Borchhorst en het sterfhuis, 
waarbij hij hen de macht van procureur ad lites geeft om te handelen in zijn 
geest.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 151 t/m 151v zijn blanco. 

360 RAK  90 FOLIO:       152 DATUM:       14-10-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrijts, Mette Volmachtgeefster Echtg. Peter Vredricks 
  Breda, Johan van Momber  



  Steenberch, Gerrijt Jans. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Gerrijt Janssen Steenberch om, in 

der minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen, met macht van 
substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

361 RAK  90 FOLIO:      152 DATUM:       05-12-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Bijster  
   
 comparanten Stercke, Margien Volmachtgeefster Wed. Claes Crijntsen 
  Breda, Johan van  Momber  
  Stercke, Henrick Gevolmachtigde Broer 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar broer Henrick om op het 

bericht van de dijkgraaf van Salland, Seijno Rengerts, over twee stukken 
bijstere IJsseldijk bij de Lange Kribbe gelegen, te verschijnen om met de 
andere zeven bedreigde landgenoten te helpen volgens dijkrecht van Salland 
en daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

362 RAK  90 FOLIO:       152v DATUM:       23-02-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksen, Mechtelt Wed. van Johan Broecx  Moeder 
  Michelsz, Isaack Voogd  
  Henricksz, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Jansz Broecx als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

363 RAK  90 FOLIO:       153 DATUM:       15-03-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dercks, Marten Wdn. van Anneke Egbertsz Vader 



  Christiaensz, Christiaen Voogd  
  Jansz, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor zijn minderjarige kinderen Trijntgen en Arentgen 

Martens als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een 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 
   

 

 

364 RAK  90 FOLIO:       153 DATUM:       30-04-1637 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentz, Marrigien Comparante  
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Engbers, Arent Vader  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar vader en gewezen voogden de goederen en 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

365 RAK  90 FOLIO:       153v DATUM:       24-05-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eewijck, jfr Margreta van Volmachtgeefster  
  Armel, jfr Anthonetta van   Idem   
  Armel,  jfr Anna Maria van  Idem  
  Stuirman, Henricus Cracht. Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Henricus Crachtsen 

Stuirman om, zowel binnen als buiten rechten, hun zaken waar te nemen en 
geven hem de macht van procureur ad lites om alles te doen wat nodig is, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

366 RAK  90 FOLIO:      154 DATUM:       07-06-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 



   
 comparanten Obes, Meijnus      Gevolmachtigde  
  Indeventus, Anneke Volmachtgeefster Zuster 
  Langenburch, Goswinus Gevolmachtigde  
     
 Samenvatting Namens de kinderen van zijn overleden zuster, verstrekt comparant een 

volmacht aan Goswinus van Langenburch om, in der minne of gerechtelijk, 
zijn zaken waar te nemen, in het bijzonder die tegen Johannes Luideruijs  en 
jkr Aszewijn en autoriseert hem om alles te doen wat nodig is, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

367 RAK   90 FOLIO:       154v DATUM:       10-06-1637 

 onderwerp Renunciatie van rechtsvervolging 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
  Voecht, Melchior   Volmachtgever Ritmeester 
  Velthuijsen, Hermen van Gedaagde Coesvelt 
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgever, ziet comparant af van verdere processen voor  

het landgerecht tegen Hermen van Velthuijsen uit Coesvelt wegens lijnwaad 
waarop hier beslag is gelegd; tevens ontslaat hij de personen die borg 
hebben gestaan.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

368 RAK  90 FOLIO:       154v DATUM:        14-07-1637 

 onderwerp Transport van rechten  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritsz, Merrigen Comparante Wed. Lod. de Wael 
  Hoff, J. Momber  
  Vrelinck, Claes Herms Begunstigde  
  Engele, Claes Begunstigde  
     
 samenvatting Comparante, voogd over Trude, Henrick en Claes Mensinck, verklaart 

gerechtelijk te hebben overgedragen aan Claes Herms Vrelinck en Claes 
Engele alle actien en pretenties tegen Jan Barchhuijs wegens de verteringen 
in het huis van wijlen haar broer Albert Gerritsz, waard aan de Coele Lucht 
gedaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
               
 

 



369 RAK  90 FOLIO:        155 DATUM:       25-07-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Weerde, jfr Maria van Volmachtgeefster Echtg. Mr Vereijcken

1
) 

  Ens, jkr Maximiliaen van Volmachtgever Zwager 
  Veene, Jacob Hermens Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Jacob Hermens Veene om 

namens hen in de provincie Overijssel landerijen te verhuren, uitstaande 
schulden te innen, pacht te ontvangen en daarbij alle formaliteiten te 
vervullen, met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden 

1
) chevalier de l’Ordre de St. Jacques en krijgsraad van Sa Majesté 

Catholique onder luitenant generaal de Laetilleu 
   

 

 

370 RAK  90 FOLIO:       155v DATUM:       21-08-1637 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Peters, Melis Schuldenaar  
  Albarts, Herman Schuldeiser Echtpaar 
  Petersz, Grete Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Herman Albarts en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ100 c.g., waarvan hij belooft de ene helft te 
betalen met Martini a.s. en de rest met Pasen 1638, alles met rente, waarvoor 
zijn goederen onderpand zijn .  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

371 RAK  90 FOLIO:      156 DATUM:       18-11-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Bijster   
   
 comparanten Stercks, Maritgen Volmachtgeefster Wed. Clas Crijntsen 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Stercke, Henrick Gevolmachtigde Broer 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar broer Henrick om op de brief 

van de dijkgraaf van Salland, jkr Seijno Rengers, dd 07-11-1637 te Zwolle op 
21-11-1637 te verschijnen op de bijstere IJsseldijk in de Roever, boven naast 
Gerrit Cuinreturff en beneden naast Henrick Goessens c.s. en daarbij te 
handelen zoals comparante zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   



372 RAK  90 FOLIO:     156v DATUM:        29-12-1637 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Margien Wed. van Goosen Claessen Moeder 
  Jacobs, Berent Voogd  
  Olaeffsen, Dirck Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gerbrecht en 

Henrikus Goosens als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ90 c.g. en de 
opbrengst van zijn kleren 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; bij hun huwelijk krijgen de kinderen ook nog een 
passende uitzet. 

   
 bijzonderheden Het lijkt alsof “lezen en schrijven” is doorgehaald. 
   

 

 

373 RAK  90 FOLIO:       157 DATUM:       26-03-1638 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sijbrants, Marrigje Comparante  
  Egberts, Johan Echtgenoot  
  Egberts, Femmeke Moeder  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar moeder de goederen en erfenis van haar 

vader, Sijbrant Arentz, te hebben ontvangen, waarvoor zij haar bedankt met 
belofte van vrijwaring. De voogden worden van hun taak ontheven. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

374 RAK  90 FOLIO:       157 DATUM:       28-03-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lucas, Metgen Wed. van Garrit Henricksz Moeder 
  Evertz, Steven Voogd  
  Jansz, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Anneken Gerritz als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 



375 RAK  90 FOLIO:       157v DATUM:      ongedateerd 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Louwe, Marten Comparant  
  Hermensz, Rutger Stiefvader     
  Jacobsz, Henrickien Moeder  
  Swertsen, Johan Voogd  
  Backer, Johan Jansz Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn stiefvader, zijn moeder en zijn gewezen 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 158 en 158v zijn blanco. 

376 RAK  90 FOLIO:       159 DATUM:       10-01-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Wilsum 
   
 comparanten Joosten, Arent Comparant Kerkmeester van het 

1
) 

  Woltersz, Willem Schuldenaar Echtpaar 
  Geerts, Hermtgen Schuldenares  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Willem Woltersz en diens echtgenote ten behoeve 

van het Gasthuis afgelost hebben de jaarlijkse 1½ g.g. die op hun huis is 
gevestigd, afkomstig van Joachim Lasman; hij bedankt hen en met belofte 
van vrijwaring, hoewel de rentebrief niet beschikbaar is. 

   
 bijzonderheden 

1
) Geertruiden en Catharina Gasthuis 

   

 

De bladzijden 159v t/m 162v zijn blanco. 

377 RAK  90 FOLIO:       163 DATUM:      06-07-1638 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Nanne  Comparant  
  Uuijttert, Jan van  Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Jan van Uuijttert hem ƒ86 c.g. heeft betaald, het 

restant van een bedrag dat Jochem Henricksz Weeren toekomt voor 
geleverde twee lasten mout en die hem zijn getransporteerd op 18-07-1637 in 
Amsterdam, waarvoor hij Jan van Uuijttert bedankt, met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 



De bladzijden 163v t/m 165v zijn blanco. 

378 RAK  90 FOLIO:       166 DATUM:       04-06-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Het goed Schootbrugge 
  Wessingen   
   
 comparanten Gansneb gnd T., jkr Otto Volmachtgever  
  Gansneb gnd T., Henrick Gevolmachtigde  
  Heuclum, Arendt van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Gansneb gnd Tengnagel en 

Arendt van Heuclum om namens hem op de landdag van Gelderland te 
verschijnen en daar te bewerkstelligen dat de heren goedkeuren dat 
comparants aandeel en dat van zijn broer Henrick Gansneb gnd Tengnagel 
in het herengoed Schootbrugge vrij verkocht mag worden en verder al het 
nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 166v t/m 168v zijn blanco. 

379 RAK  90 FOLIO:       169 DATUM:        ongedateerd 

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

gerecht van Kampen waar te nemen die hij met pachters van het Landschap 
en Erven heeft. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

380 RAK  90 FOLIO:       169 DATUM:       29-08-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wit, Peter Volmachtgever Houtkoper Hoorn 
  Langenburch, Goswinus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Goswinus van Langenburch om zijn 

zaken waar te nemen, met macht van substitutie.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 



381 RAK  90 FOLIO:      169v DATUM:        13-10-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Peter Volmachtgever Voogd 
  Winolts, Arent Volmachtgever Voogd 
  Vendrich, Louwe Jans Curator  
  Radijs, Otto  Curator Predikant Ens 
  Brouwer, Marten Jansz Gevolmachtigde  
  Dirricks, Gerrit Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van wijlen Dirrick Jans en 

Dirrickien Jansz en de curatoren over het sterfhuis van Dirrickien Jansz, 
verstrekken een volmacht aan Marten Jansz Brouwer en Gerrit Dirricks om, 
in der minne of gerechtelijk, de goederen te vorderen uit het sterfhuis die 
door iemand meegenomen zijn en daarbij al het nodige te doen, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

382 RAK  90 FOLIO:       170 DATUM:       22-11-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Andriessen, Peter Volmachtgever  
  Stuirman, Henrick Crachtsen 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- of 
scholtengerecht of elders in Overijssel en daarbij te handelen zoals 
comparant zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

383 RAK  90 FOLIO:      170v DATUM:        23-12-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Plancius, d. Petrus Volmachtgever Predikant alhier 
  Thijs, Christopher Gevolmachtigde Koopman A ‘dam 
     
 samenvatting Comparant, mede namens de andere erfgenamen van d. Petrus Plancius, 

predikant te Amsterdam, verstrekt een volmacht aan zijn neef Christopher 
Thijs om zich te vervoegen bij de bewindhebbers van de Oostindische 
Compagnie te Amsterdam om het jaarlijkse dividend te innen en verder alles 
te doen wat daarbij nodig is.  

   



 bijzonderheden Geen 
   
 

 

384 RAK  90 FOLIO:       171 DATUM:       06-01-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Bondam, Peter Volmachtgever Echtg. Anna Huibers 
  Berents, Aeltien Volmachtgeefster Wed. W. Huibers 

1
) 

  Warners, Henrick Volmachtgever Echtg. Aeltien Huibers 
  Huibers, Dirrick Volmachtgever Echtg. L. Schuirmans 
  Schepping, Gerhard Gevolmachtigde IUDr 
  Oever, Joannes ten Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken volmachten aan Gerhard Schepping en Joannes 

ten Oever om, in der minne of gerechtelijk, van burgemeester Berend Houte 
en Jan Matteus uit Zwartsluis te vorderen de goederen van hun overleden 
moeder Hester Scherffs, in leven echtgenote van Hubert Willems of wat 
resteert van de boedelscheiding en geeft hen de macht van procuratores ad 
lites om de zaken te regelen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) majoor in Zwartsluis 

   

 

 

385 RAK  90 FOLIO:       171v DATUM:       18-01-1637 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentsen, Pouwel Comparant  
  Arents, Judith Comparante  
  Hoochstraten, Henrick van Voogd Secretaris 
  Veene, Peter Thijmen Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogden de goederen en erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

386 RAK  90 FOLIO:       172 DATUM:        26-01-1637 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsz, Pouwel Comparant  
  Helmichs, Henrick Voogd  
  Benier, Guert Voogd  



     
 samenvatting Comparant verklaart dat de gewezen voogden over zijn stiefdochter 

Berentgen Claes aan hem voor de helft hebben uitgekeerd en voor de andere 
helft aan zijn dochter Willemtgen Pouwels de goederen die wijlen zijn vrouw 
aan de stiefdochter als vaders kindsdeel had gegeven, waarvoor hij hen 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

387 RAK  90 FOLIO:       172v DATUM:       01-03-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Plancius, ds Petrus Volmachtgever Predikant alhier 
  Plancius, ds Jacobus Volmachtgever Idem 
  Thijs, Christopher Gevolmachtigde Koopman A’dam 
     
 samenvatting Comparanten, mede namens de andere erfgenamen van ds Petrus Plancius, 

predikant te Amsterdam, verstrekken een volmacht aan hun neef 
Christopher Thijs om zich te melden bij de Oostindische Compagnie te 
Amsterdam en daar bij de komende uitdeling de vijftien procent te innen 
waar comparanten recht op hebben en verder daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen                           
   

 

 

388 RAK  90 FOLIO:       173 DATUM:       22-06-1637 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Erf in Oosterwolde 
   
 comparanten Petersz, Peter Borg Mastenbroek 
  Egbertz, Berendt Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld voor zijn zoon ten behoeve 

van Berendt Egbertz wegens de pacht van een erf in Oosterwolde, 
behorende aan Henrick Glauwe uit Zwolle, ad ƒ204 c.g., die hij belooft te 
korten met twee vierendeel boter, te leveren door Peter Petersz, waard ƒ20 
c.g. alsof het zijn eigen pacht was, onder verband van zijn persoon en 
goederen. 
NB. in de kantlijn: op 08-06-1639 meldt schuldeiser van bovenstaande te zijn 
voldaan. 

   
 bijzonderheden  
   

 

 

389 RAK  90 FOLIO:       173v DATUM:      11-07-1637 

 onderwerp Volmacht 



   
 onroerend goed Erf en goed genaamd de Eschbarcher Hof    
  Solingen, in het vorstendom Berch  
   
 comparanten Leonardi, d. Paulus Volmachtgever Predikant alhier 
  Loon, Godhart van Gevolmachtigde En echtgenote 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Godgart van Loon en diens 

echtgenote om namens hem het erf in Solingen, waarin hij een aandeel heeft,  
te verkopen of te verhuren en daarbij te handelen zoals comparant zelf 
gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

390 RAK  90 FOLIO:      174 DATUM:      05-08-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arent, Peter Volmachtgever Schipper 
  Arent, Claertien Volmachtgeefster Zuster   

1
) 

  Langenburch, Goswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Goswinus van Langenburch om 

hun zaken in Kampen voor het scholten- en stadsgerecht waar te nemen.  
   
 bijzonderheden 

1
) alleen voornaam is genoemd 

   

 

 

391 RAK  90 FOLIO:       174 DATUM:       25-08-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hardenberch, Pijl Jans van Volmachtgever  
  Langenburch, Goosewijnus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Goosewijnus van Langenburch om 

zijn zaken waar te nemen voor het gerecht van Kampen, met macht van 
substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

392 RAK  90 FOLIO:      174 DATUM:      23-09-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en brouwerij 
   



 comparanten Brouwer, Peter Henrix Wdn. van Jangien Harms Vader 
  Gerrijts, Gerrijt Voogd  
  Arents, Evert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Henrick Peters als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ500 c.g. en belooft hem te 
verzorgen en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het 
vruchtgebruik, waarvoor hij zijn huis, brouwerij en andere goederen als 
onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

393 RAK  90 FOLIO:       174v DATUM:       10-10-1637 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Veene, Peter Jansz Schuldenaar Echtpaar 
  Nieuwenhove, Constantia van Schuldenares  
  Wegewaert, Kiliaen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Kiliaen Wegewaert een bedrag 

van ƒ950 g.g. tegen 5 procent wegens de aankoop van een huis, waarvan zij 
beloven met Pasen 1638 ƒ500 g.g. te betalen en het restant met de rente met 
Pasen 1639. Het staat hen echter vrij het bedrag in 1638 geheel af te lossen, 
alles onder verband met hun persoon en goederen. 
NB. in de kantlijn: op 20-05-1641 verklaren de voogden over de kinderen van 
schuldeiser, Henrick Steenberch, Johan Hoff en Gijsbert Hermsen Meijer, dat 
zij van bovenstaande zijn voldaan, waarvoor zij bedanken met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

394 RAK  90 FOLIO:       175 DATUM:       20-10-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermensz, Pouwel Wdn. van Elsgen Berentsz Vader 
  Roukes, Coert      Voogd  
  Henricksz, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Willemtgen Pouwels als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 



395 RAK  90 FOLIO:       175v DATUM:       09-11-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egberts, Roeloff Wdn. van Jannigien Alberts Vader 
  Buijck, Jan Alberts Voogd  
  Bronchorst, Peter van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Geertien Roeloffs als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ250 c.g. en belooft haar een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goed vad er verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

396 RAK  90 FOLIO:       176 DATUM:       04-12-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Plantius, ds Petrus Volmachtgever Predikant alhier - voogd 
  Plantius, Sara Volmachtgeefster Zuster 
  Plantius, Jacobus Volmachtgever Voogd 
  Thijs, Christopher Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, caverende voor zijn zuster Sara en samen met Jacobus, als 

voogden over hun neef Antonius Plantius, verstrekken een volmacht aan 
Christopher Thijs om van de bewindhebbers van de Oostindische 
Compagnie in Amsterdam bij de uitdeling te ontvangen ieder een bedrag van 
ƒ1000 c.g. hoofdsom, en voor neef Petrus nog ƒ500 c.g. en waarbij 
gevolmachtigde handelt zoals comparant gedaan zou hebben, indien 
aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

397 RAK  90 FOLIO:       176v DATUM:        18-12-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Indijck, Peterken     Volmachtgeefster  
  Putt, Cornelis van    Echtgenoot Ruiter onder 

1
) 

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

gerechtelijk, haar zaken waar te nemen als erfgename van haar broer 
Engbert ter Indijck, hier overleden en daarbij te handelen zoals zij zelf 
gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) de compagnie van de Ritmeester van Resoer   



   

 

 

398 RAK  90 FOLIO:      177 DATUM:      09-08-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aertz, Rijck Volmachtgever Epe 
  Langenburch, Goswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Goswinus van Langenburch om, in 

der minne of gerechtelijk, zijn zaken voor het stadsgerecht waar te nemen en 
tot een goed einde te brengen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

399 RAK  90 FOLIO:       177 DATUM:      14-09-1636 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubbertz, Remmelt Comparant  
  Remmeltz, Lubbert Vader  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn vader de goederen en erfenis van zijn moeder 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

400 RAK   90 FOLIO:      177v DATUM:       05-01-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Andriessen, Rijck Volmachtgever Brouwer 
  Arents, Wijer Gevolmachtigde Onderschout Wesep 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Wijer Arents om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn uitstaande schulden te innen in Wesep en op de Veluwe en 
daarbij te handelen in de geest van comparant, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 



401 RAK  90 FOLIO:       177v DATUM:        12-01-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Engberts, Reutger Wdn. van  Cunne Willems Vader 
  Geerts, Geert Voogd  
  Willems, Vribbelt Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Engbert Reutgers als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g., een jong paard op zijn 
achttiende jaar en de opbrengst van moeders kleren en belooft hem lezen,  
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader  
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het 
vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

402 RAK  90 FOLIO:       178v DATUM:       06-01-1637 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jochims, Roebert Comparant  
  Jochims, Derckien Comparante  
  Hendricks, Jan Echtgenoot  
  Ras, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogd de goederen en erfenis van 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

403 RAK  90 FOLIO:        178v DATUM:        26-01-1637 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Burgwal 
   
 comparanten Gansneb, gnd T., Reijner Gevolmachtigde  
  Sain, Anthoni du Gevolmachtigde  
  Gueckers, Peter de Volmachtgever De kinderen van … 
  Jansen, Otto Begunstigde Brouwer 
     
 samenvatting Namens hun opdrachtgevers, verklaren comparanten gecedeerd te hebben 

aan Otto Jansen een bedrag van ƒ60 g.g. met twee jaar rente tegen 6 
procent, dwz t/m 1636, vanwege een koopcedule dd 27-12-1623 van een huis, 
verschuldigd aan de weduwe van Berend van Osenebrugge. 

   
 bijzonderheden Geen 



   

 

 

404 RAK  90 FOLIO:       179 DATUM:        01-04-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Vier huisjes met hof 
  Kampen, Vloeddijk, strekkend tot aan de Groenestraat 
   
 comparanten Dirricksen, Roeloff Wdn. van Maijcken Lamberts Vader 
  Carsten, Jan Voogd  
  Roeloffsen, Arendt Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Mergrete, Jannigen en 

Lambert Roeloffsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ500 
c.g., elk  een bed met toebehoren, de dochters een zilveren ketting, de zoon 
een zilveren schaal en de opbrengst van moeders kleren en kleinodiën en 
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en daarbij te 
doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. Hij heeft het vruchtgebruik, waarvoor hij als onderpand stelt zijn vier 
huisjes. 
NB. in de kantlijn: opbrengst van de kleren is volgens de voogden ƒ322-5 
c.g.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

405 RAK  90 FOLIO:       179v DATUM:       13-04-1637 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Geerstraat van der Aa 
   
 comparanten Gansneb gnd T., Reijner Gevolmachtigde  
  Voerns, jfr Josina Volmachtgeefster Wed. Dunckels 
  Lambertsz, Johan Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart namens zijn opdrachtgeefster dat Johan Lamberts op 

08-04-1637 zijn jaarlijkse bedrag van ƒ5 g.g. heeft afgelost, gevestigd op een 
huis in Kampen, waarvoor hij wordt bedankt met belofte van vrijwaring; 
omdat de brief ervan niet beschikbar is, zal hem een nieuwe ter hand gesteld 
worden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

406 RAK  90 FOLIO:       180 DATUM:       27-04-1637 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   



 comparanten Jurriens, Roeloff Comparant  
  Jansz, Henrick Voogd  
  Everts, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de goederen en erfenis van 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

407 RAK  90 FOLIO:       180 DATUM:       15-06-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Deventer, Rijkmanstraat 
   
 comparanten Twickeloo, Rodolph van Volmachtgever  
  Luloffsz, Johan Gevolmachtigde Bgm. Deventer 
     
 samenvatting Comparant, mede namens zijn zusters, verstrekt een volmacht aan Johan 

Luloffsz om gerechtelijk te transporteren aan N. Noordijnck uit Deventer een 
aandeel in een rentebrief groot ƒ250 g.g. hoofdsom, gevestigd op een huis 
aldaar en verder al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

408 RAK  90 FOLIO:       180v DATUM:       09-08-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Eendenkooi 
  Oosterwolde 
   
 comparanten Lubberts, Remmelt Volmachtgever  
  Stuirman, Henrick Cracht. Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Crachtsen Stuirman om 

uitstaande renten te innen afkomstig van een eendenkooi in Oosterwolde ten 
laste van Jan Gersen en daarbij het nodige te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

409 RAK  90 FOLIO:       181 DATUM:        09-08-1637 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Erf Cranenweert 
  Hasselt, bij Zwartsluis in het Meppelerdiep 



   
 comparanten Langen, Rodolph van Gevolmachtigde  
  Brouwerius, Johannes Tussenpersoon IUDr 
  Duiren, Engele van Tussenpersoon  
     
 samenvatting Comparant, namens zijn moeder jfr Maria van Isselmuiden, erfgename van 

Alphert van Isselmuiden, jfr Geertruit van Essen, Geerlich van Besten, 
Bertha van Essen van de  Mennigerhave, Arent Slooth, rentmeester van Sint 
Janscamp, jfr Margreta van den Clooster en tenslotte Emmerick Jansz en 
Kier Roloffsz, verklaart dat Johannes Brouwerius en Engelen van Duiren 
hem betaald hebben een derde aandeel in het eigendom van Cranenweert en 
een jaarlijks bedrag van ƒ50 g.g., dat eerst in vruchtgebruik bij de vrouw van 
Wolff Henricks was. Verder doet hij afstand van alle aanspraken 
voortvloeiend uit het eigendom van het erf, ten behoeve van dr Brouwerius 
c.s. en ziet tevens af van de ƒ200 c.g. die wijlen burgemeester Wolff Henricks 
bij leven aan Johan van Langen, predikant, en Evert Emmerick beloofd had, 
dd 29-10-1612; hij stelt zijn persoon en goederen als onderpand. 

   
 bijzonderheden Meer namen in de akte. 
   

 

 

410 RAK  90 FOLIO:       182 DATUM:       04-11-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenbergen, Roloff Volmachtgever  
  Ventelen, Arnoldus Gevolmachtigde Procureur Zwartsluis 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Arnoldus Ventelen om, in der minne 

of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Zwartsluis`en daarbij alles te 
doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

411 RAK  90 FOLIO:       182v DATUM:      07-12-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, hof en where 
   
 comparanten Janssen, Roeloff Wdn. van Stijne Jans Vader 
  Janssen, Lubbert Voogd  
  Janssen, Egbert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Cornelissien Roeloffs als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ800 c.g. en de 
opbrengst van moeders kleren en lijfstoebehoren, m.u.v. de zilveren 
sleutelriem en belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te 
doen wat een goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. Hij heeft het vruchtgebruik en stelt als onderpand zijn huis, hof en 
where. 

   
 bijzonderheden Geen 



   

 

 

412 RAK  90 FOLIO:       183 DATUM:       22-03-1638 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Vloeddijk 
   
 comparanten Langen, Rodolph van Schuldenaar  
  Dornick, jfr Machtelt van Schuldeiseres De erfgenamen van … 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de erven van jfr Machtelt van 

Dornick een bedrag van ƒ1108 c.g. resterend van onbetaalde kooppenningen 
van zijn huis in Kampen waarvan de aflossing hem is aangezegd; hij belooft 
te betalen in mei van dit jaar, waarvoor hij het huis als onderpand stelt en 
zijn persoon en goederen. 
NB. in de kantlijn: op 26-05-1638 meldt Willem van Blanckevoort, als 
erfgenaam van jfr Machtelt van Doornick, van bovenstaande te zijn voldaan, 
waarvoor hij bedankt met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

413 RAK  90 FOLIO:       183v DATUM:        22-03-1638 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Vloeddijk 
   
 comparanten Langen, Rodolph van Schuldenaar  
  Galema, Tito van Schuldeiser Kapitein  -  echtpaar 
  Ingen, Bernardina van Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan kapitein Tito van Galema en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ980 c.g., resterende kooppenningen van zijn 
huis in Kampen, waarvan de aflossing is aangekondigd; hij belooft te betalen 
in  mei 1639, waarvoor zijn huis en verdere goederen onderpand zijn. 
NB. in de kantlijn: op 16-05-1639 meldt Albart van der Cuerbeecke, 
lasthebber van schuldenaar, dat alles is betaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

414 RAK  90 FOLIO:       184 DATUM:       20-04-1638 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Drukkerij 
   
 comparanten Worst, Roeloff Dirricks Schuldenaar  
  Creiswasser, Jan Jacobs Schuldeiser Echtpaar 



  Claes, Jenneke Schuldeiseres  
  Carst, Jan Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Jacobs Creiswasser en 

echtgenote een bedrag van ƒ200 g.g., gebruikt voor zijn drukkerij en belooft 
dit te betalen heden over twee jaar tegen 6 procent; als onderpand stelt hij 
zijn drukkerij en andere goederen en verder is er nog een borgstelling van 
Jan Carst. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

415 RAK  90 FOLIO:        184v DATUM:        11-06-1638 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reijnersz, Reijner    Comparant Korenmaler 
  Arentz, Goesen Comparant  
  Gerritsz, Gisbert Executeur  
  Tijmensz, Laurents Executeur  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de zoon van wijlen Helmich Evertsz, Derck 

Helmichs, verklaren dat Gisbert Gerritsz en Laurents Tijmensz aan hen 
overgedragen hebben, ten behoeve van hun pleegkind, alle goederen en de 
erfenis van zijn ouders, waarvoor zij hen bedanken met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

416 RAK  90 FOLIO:       184v DATUM:       27-06-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lamberts, Robert Wdn. van Janneke Jansz Vader 
  Thomaszen, Johan Voogd  
  Egberts, Derck Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Lambert Roberts als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

417 RAK  90 FOLIO:       185 DATUM:       15-09-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 



   
 onroerend goed Boerderij 
  Kuinre 
   
 comparanten Jans, Rouckessien Wed. van Thijs Dirricks Moeder 
  Jacobs, Albart Voogd  
  Jochems, Thoenijs Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Gretien Thijs als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een aandeel in een boerderij, ƒ50 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 
   

 

 

418 RAK  90 FOLIO:      185v DATUM:      18-09-1638 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Twickeloo, jkr Rodolph van Volmachtgever  
  Lipperum, d. Wilhelmus Gevolmachtigde Procureur Deventer 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Wilhelmus Lipperum om, in der 

minne of gerechtelijk, de smalle tienden te vorderen die zijn voorouders ook 
altijd ontvingen uit het veerhuis te Welle, nu bewoond door jkr Grootenhuijs 
en andere percelen en daarbij al het nodige te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

419 RAK  90 FOLIO:      185v DATUM:       24-01-1639 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Roloff Schuldenaar  
  Celisz, Cele     Schuldenares De weduwe van …

1
) 

     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van schoenmaker 

Celisz een bedrag van ƒ130 c.g., afkomstig van een afgekochte schoenkuip, 
en belooft dit te betalen als volgt: over een maand ƒ70 c.g. en de overige ƒ60 
c.g. met Pinksteren 1639, met de verschuldigde rente vanaf Michael 1637, 
waarvoor hij gerechtelijk als onderpand stelt de schoenkuipen, zijn persoon 
en goederen   

   
 bijzonderheden 

1
) schoenmaker 

   

 

 



420 RAK  90 FOLIO:       186 DATUM:       23-07-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bischop, Steven Egbertsz Volmachtgever  
  Jansz, Geertgen Echtgenote  
  Stuirman, Henricus Crachts. Gevolmachtigde IUL 
  Jansz, Niclas Gevolmachtigde Ordinaris procureur

1
) 

     
 samenvatting Namens zijn vrouw, verstrekt comparant een volmacht aan Henricus 

Crachtsen Stuirman en Niclas Jansz om, in der minne of gerechtelijk te 
vorderen van Boldewijn van Calis het geld dat deze hen schuldig is en 
verder al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) voor het landgerecht van de Veluwe 

   
 

 

421 RAK  90 FOLIO:       186 DATUM:       09-12-1636 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Steventken Schuldenares Echtg. Arent Winolts 
  Fransen, Trude Schuldenares Echtg. Winolt Jansz 

1
) 

  Hoff, J. Momber  
  Jansen, Hermen Schuldeiser  
  Gijsbertsz, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren gerechtelijk te hebben beloofd de ƒ30 g.g. , waarvoor 

schuldeisers beslag hebben gelegd, te betalen aan Hermen Jansz met a.s. 
midvasten, ƒ30 c.g. , waarmee deze tevreden is. 
NB. in de kantlijn: op 03-04-1637 melden schuldeisers alles te hebben 
ontvangen. 

   
 bijzonderheden 

1
) veerschipper;  Akte is doorgehaald. 

   

 

 

422 RAK  90 FOLIO:       186v DATUM:      08-12-1638 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Essen, jkr Rutger van  Volmachtgever  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om zijn zaken waar te 

nemen voor het stadsgerecht. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 



423 RAK  90 FOLIO:       187 DATUM:       20-03-1637 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermans, Stijntgen Comparante  
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Jansz, Gerrit Voogd  
  Petersz, Bartholt Voogd  
  Jansz, Hermen Vader  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar vader en haar gewezen voogden de goederen 

en de erfenis van haar moeder ontvangen te hebben en tevens het aandeel 
van haar overleden broer Hendrick, waarvoor zij hen bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

424 RAK  90 FOLIO:      187 DATUM:      03-08-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf genaamd Helsenneur 
  Kampen, bij de Buitenkerk 
   
 comparanten Gerrits, Swaentien Wed. van Werner Albarts Moeder 
  Mertens, Egbert Voogd  
  Werninck, Gerrit Hendr. Voogd  
  Indijck, Egbert ter Echtgenoot a.s.  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan, Albart en 

Geertruidt Werners als vaders erfdeel te hebben gereserveerd iedere kind 
ƒ100 g.g. en de dochter nog een bed met toebehoren en twee dozijn 
servetten, alles te versterven van het ene kind op het andere en belooft hen 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en  te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Alles wordt 
onderschreven door haar a.s. echtgenoot die zijn huis als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

425 RAK  90 FOLIO:      187v DATUM:         09-08-1637 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sluijsken, Sijmen Comparant  
  Huiberts, Jan Comparant  
  Brouwerius, Johannes Erfgenaam IUDr 
  Twenth, Zeeger Lamberts Erfgenaam  
  Pouwels, Thomas Borg  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van Hermen Cornelis Goetbier, 



verklaren van Johannes Brouwerius en Zeeger Lamberts Twenth de 
goederen in de inventaris gespecificeerd, ontvangen te hebben, waarvoor zij 
hen bedanken met belofte van vrijwaring. Verder heeft Thomas Pouwels, als 
borg, gemeld de eventuele schulden van het sterfhuis te zullen betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

426 RAK  90 FOLIO:       188 DATUM:       25-08-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf genaamd de Bijbel 
  Kampen, Oudestraat, tegen het Wachthuis van de stad 
   
 comparanten Henricksz, Sara Wed. van Gerrit Backer Moeder 
  Thomasz, Lubbert Voogd  
  Uuttert, Johan van    Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gerrit, Henrick en 

Marritgen Gerritz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd de 
verbeterschap van haar huis, dat de voogden niet mogen bezwaren, de 
dochter bij haar huwelijk een bed met toebehoren en belooft hen te vezorgen 
en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden 
zijn. Zij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

427 RAK  90 FOLIO:       188v DATUM:       12-02-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huizen in Frankfurt en Mulheim 
   
 comparanten Lespierre, Steven de Wdn. van ……. Vader 
     
 samenvatting Comparant, vader over zijn voorkinderen Jacquelina de Lespierre, nu 

gehuwd met ds Philippus Schickhart, predikant in Stedum, Marie en Leonora 
de Lespierre,  verklaart, boven het reeds verstrekte moeders deel, aan hen te 
vermaken de helft van zijn behuizingen in Frankfurt en zijn huis in Mulheim 
als moeders erfenis en dit aan hen te transporteren, indien nodig aan de 
gerechten aldaar. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

428 RAK  90 FOLIO:       189 DATUM:       06-06-1638 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   



 comparanten Feij, Staet Comparant  
  Weesmeesters Begunstigden  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de weesmeesters en armenbedienaars ontvangen 

te hebben twee legaten van Michiel Jochemsz, zijn echtgenote en Andries 
Hudde en van laatstgenoemde nog ƒ12 c.g. rente, van eerstgenoemde een 
termijn van zijn verkochte huis, verder van Jacob Kijkepost ƒ18 c.g. rente, 
ƒ300 c.g. met rente van mr Michiel Jochems en tenslotte het aandeel van 
Andries Hudde in een bedrag van ƒ747-3-5 c.g., waarvoor hij hen bedankt 
met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

429 RAK  90 FOLIO:       189v DATUM:       23-11-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Stientien Wed. van Peter Salenbeen Moeder 
  Hoolboom, Reijner Jans Voogd  
  Cruell, Oloff  Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Daniel Salenbeen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ200 c.g. en belooft hem lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

430 RAK  90 FOLIO:       189v DATUM:       29-07-1639 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Everts, Seijne Volmachtgever  
  Langenburch, d. Goswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Goswinus van Langenburch om zijn 

zaken waar te nemen voor het stads- en landgerecht, speciaal die tegen 
Roeloff van Ommeren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

De bladzijden 190 t/m 191v zijn blanco. 

431 RAK  90 FOLIO:      192 DATUM:       25-04-1638 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 



   
 comparanten Martensz, Isebrant Comparant  
  Claes, Hermen Oom  
  Jansz, Roeckien Weduwe Tweede huwelijk 
     
 samenvatting Comparant, voogd over de dochter van wijlen Thijs Derricksz en wijlen Grete 

Martensz, genaamd Affken Thijs, en haar oom verklaren van de weduwe van 
Thijs Derricksz ontvangen te hebben als kindsdeel ƒ50 c.g. in plaats van de 
87½ philips rijder die de vader in zijn testament dd 02-04-1621 haar bewezen 
heeft en die niet uit de boedel konden worden betaald; zij bedanken de 
weduwe met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

432 RAK  90 FOLIO:       192v DATUM:       25-04-1638 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Jan Comparant  
  Gerrits, Peter Pleegvader  
  Laurents, Lubbeke   Moeder  
  Cael, Berent Voogd  
  Henricksz, Welmer Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn pleegvader en zijn moeder de goederen en 

erfenis ontvangen te hebben van zijn vader, waarvoor hij hen bedankt met 
belofte van vrijwaring. De voogden worden van hun taak ontheven. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

433 RAK   90 FOLIO:      192v DATUM:       26-04-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stevensz, Janneke Wed. van Hans Adams Moeder 
  Albartsz, Johan Voogd  
  Jansz, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Adam en Hans Hansz 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een pond Vlaams 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 
   

 

 



434 RAK  90 FOLIO:      193 DATUM:        04-05-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Johan Wdn. van Marritgen Jansz Vader 
  Schuppingen, Henrick v. Voogd  
  Nijenburch, Johan van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Henrick Jansz als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd de opbrengst van de kleren en de 
lijfstoebehoren, die voorlopig bij de vader blijft berusten en belooft hem 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed 
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.  
NB. in de kantlijn: op 27-06-1638 melden de voogden dat de kleren een 
bedrag van ƒ110 c.g. hebben opgebracht, dat voorlopig bij de vader blijft. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

435 RAK  90 FOLIO:       193v DATUM:       05-06-1638 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Jelle Schuldenaar Vader 
  Henricksz, Goesen Schuldenaar Voogd 
  Jelisz, Bette Schuldeiseres Moeder 
  Lambertz, Derck Schuldeiser Echtgenoot  
     
 samenvatting Comparanten, vader en voogd over Bette Jelisz kinderen, verklaren schuldig 

te zijn aan Bette Jelisz een bedrag van ƒ106 g.g., dat zij beloven te betalen 
met Pasen 1639 a.s., waarvoor zij gerechtelijk als onderpand stellen de 
kooppenningen en de verbeterschap van het huis van Bette Jelisz en hun 
persoon en goederen, als bij verwonnen panden.   

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

436 RAK  90 FOLIO:       193v DATUM:       09-06-1638 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksen, Johan Comparant  
  Rutgersz, Alt Voogd  
  Petersz, Louwe Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de erfenis en goederen van 

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

   
 bijzonderheden Geen 



   

 

 

437 RAK  90 FOLIO:       194 DATUM:      11-06-1638 

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

der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen, zowel binnen als buiten 
rechten, in deze stad en elders, waarvoor hij hem de macht van procurator 
ad lites geeft om alles te doen wat nodig is, met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

438 RAK  90 FOLIO:       194v DATUM:        16-06-1638 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Simonts, Jan Volmachtgever  
  Simonts, Anna Volmachtgeefster  
  Breda, Johan van Momber  
  Helmichs, Henrick Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, kinderen van Simon Janssen, pompenmaker, caverende voor 

hun absente broer/zusters Mergien, Peter, Mette en Aeltien Simonts, 
verstrekken een volmacht aan Henrick Helmichs om ieder halfjaar de rente 
van ƒ600 c.g. te vorderen, belegd op het kantoor van Vollenhove en verder al 
het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

439 RAK  90 FOLIO:      195 DATUM:        28-06-1638 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Andries, Janneke Comparante  
  Jansz, Remmelt Echtgenoot  
  Rixen, mr Herman Voogd  
  Alphens, Wijer    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 
   

 

 

440 RAK  90 FOLIO:       195 DATUM:         29-06-1638 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Jannigien Comparante  
  Goeverts, Goevert Echtgenoot  
  Berents, Jelle Voogd  
  Berents, Aelt Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar eerstgenoemde voogd de goederen en 

erfenis van haar vader, Jan Jansen, slachter, ontvangen te hebben, waarvoor 
zij hem bedankt met belofte van vrijwaring, mits aan haar broer en zuster, 
wonend in Zwolle en aan haar zekere brief ad ƒ300 g.g wordt overgedragen 
en een bedrag van ƒ22 à ƒ23 c.g. dat zij nog krijgt van haar andere voogd. 
NB. in de kantlijn: op 20-12-1638 meldt de echtgenoot van de voogden het 
bedrag van ƒ23-7 c.g. ontvangen te hebben, waarvoor zij bedanken met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

441 RAK  90 FOLIO:       195v DATUM:       30-06-1638 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Boschman, Johan Volmachtgever  
  Janssen, Henrick Gevolmachtigde Pander Steenwijk 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Janssen om, in der minne of 

gerechtelijk, alle renten, pachten, inkomsten en uitstaande schulden te 
vorderen in Steenwijk en elders en daarbij alle formaliteiten te vervullen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

442 RAK  90 FOLIO:      195v DATUM:      04-07-1638 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsen, Jan Schuldenaar  
  Croen, Henrick Sijbrant Schuldeiser  
     



 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Sijbrant Croen een bedrag 
van ƒ20-01 c.g. wegens geleverde waren en belooft dit in twee termijnen te 
voldoen, de helft met a.s. Martinus en de andere helft met Pasen 1639, 
waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn, als bij verwonnen 
panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

443 RAK  90 FOLIO:       196 DATUM:        14-08-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Suijrman, Johan    Wdn. van Sijntgen Donckers Vader 
  Willemsz, Rutger Voogd  
  Jansz, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Hilligen Jansz als 

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

   
 bijzonderheden Namen van de voogden staan niet in de akte. 
   

 

 

444 RAK  90 FOLIO:        196 DATUM:         16-08-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenman, Jurrien  Wdn. van Elsgen Jansz v. Tecklenburch  
                    Bevergeer, Johan Hermsz v.  Voogd  
  Steenman, Claes Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Johan, Henrick, Engele 

en Elsken Jurriens als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk kind een 
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 
   

 

 

445 RAK  90 FOLIO:       196v DATUM:        15-09-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsen, Jan Wdn. van Berentgen Jacobs Vader 



  Jochems, Geert Voogd  
  Mauritz, Roeloff Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Berendt Janssen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ8 c.g. en belooft hem lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

446 RAK  90 FOLIO:        197 DATUM:       14-09-1638 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Leengoed genaamd Le Fief de l’Heuville  
  Staflo 
   
 comparanten Siapijn, Johan Volmachtgever  
  Gomsij, jfr Maria de      Echtgenote  
  Siapijn, Johan Gevolmachtigde Zoon 
     
 Samenvatting Namens zijn echtgenote, verstrekt comparant een volmacht aan zijn zoon 

Johan om bij de leenheer te bewerkstelligen dat deze aan comparants vrouw 
een bepaald leengoed toewijst, dat haar is aangekomen via haar moeder jfr  
Cathrina Hautenoen, hem hulde en de eed van trouw te bewijzen en verder te 
handelen zoals comparante zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig; ook 
zal hij de uitstaande renten en schulden innen, in der minne of gerechtelijk, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden NB. Naam ook bekend als: Japin. 
   

 

447 RAK  90 FOLIO:       197v DATUM:       18-10-1638 

 onderwerp Kinderbewijs                       
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirxen, Jan Wdn. van Jangien Herms Vader 
  Janssen, Dirck Voogd  
  Dapper, Jacob    Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Abraham en Jacobgen 

Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ20 c.g. en belooft hen 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed 
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Namen van de voogden staan niet vermeld in de akte. 
   

 

 

448 RAK  90 FOLIO:       198 DATUM:       03-08-1636 

 onderwerp Verklaring 
   



 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meeussen, Trude Comparante  
  Aertssen, Jan Echtgenoot  
  Steenberch, Thonijs Voogd  
  Henrix, Jacob Voogd  
  Simonts, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

449 RAK  90 FOLIO:       198 DATUM:       13-08-1636 

 onderwerp Betalingsafspraak 
   
 onroerend goed Huis 
  Aan het St. Niclaasbos, aan de dijk 
   
 comparanten Daniels, Trijne Comparante Wed. Willem Wessels 
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Willemsz, Daniel Koper Broers 
  Willemsz, Wesel Koper  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij voor een bedrag van ƒ636 verkocht heeft aan de 

broers Daniel en Wessel Willemsz haar acht koeien en haar huis, door hen  
te betalen als volgt: zij heeft reeds ontvangen ƒ400 c.g., het resterende 
bedrag zodra het de broers gelegen komt, waarvoor zij het huis in kwestie 
als onderpand zullen stellen evenals hun persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

450 RAK  90 FOLIO:        198v DATUM:       29-09-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jacobs, Truide Volmachtgeefster Wed. Geert Martens 
  Hoochstraeten, Henrick v. Momber  
  Jacobsz, Johan Gevolmachtigde Schoonzoon - Zwartsluis 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar schoonzoon Johan Jacobsz 

om, in der minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen, die zij niet in 
staat is te beheren, inzake de  patrimoniale goederen die zij van haar dochter 
Trijne Clas heeft geërfd in Kampen en in het buitengebied, deze te beheren, 
te verhuren, uitstaande schulden te innen en verder alles te doen wat 
noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 



451 RAK  90 FOLIO:        199 DATUM:        29-12-1636 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelis, Tijmen Comparant  
  Jacobs, Cornelis Vader  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn vader alle goederen en de erfenis van zijn 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

452 RAK  90 FOLIO:        199v DATUM:       13-02-1637 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wessels, Thoenis Jansz Comparant  
  Campensis, dr Jacobus Schuldeiser  
  Petersz, Niesgen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor de schuldeisers die beslag op zijn persoon en 

goederen hebben gelegd, gerechtelijk te hebben verbonden de ƒ600 c.g. die 
hij tegoed heeft van zekere scheepsbrief en dat hij met twee, uiterlijk drie 
weken zijn schuld zal betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

453 RAK  90 FOLIO:       199v DATUM:       24-03-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Langenburch, Johan van Volmachtgever  
  Ruitenburch, Arent van Gevolmachtigde Burgemeester 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Arent van Ruitenburch om, in der 

minne of gerechtelijk, zijn uitstaande schulden te innen en daarbij alle 
formaliteiten te vervullen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

454 RAK  90 FOLIO:       200 DATUM:        17-05-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   



 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Feitz, Tobias Wdn. van Wijegertje Peters    Vader 
  Gansneb gnd T., Reiner Voogd  
  Durcksz, Johan Berents Voogd  
     
 Samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Feijcke en Johan 

Tobias als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ25 c.g. en de 
helft van de erfenis die te verwachten is van Jan en Lubbert Feijlus, en 
belooft hen lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

455 RAK  90 FOLIO:      200v DATUM:       22-05-1637 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dercksz, Tijs Comparant  
  Roloffsen, Johan Voogd  
  Lubberts, Lubbert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de gewezen voogden over zijn zoon Andries Tiszes 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

456 RAK  90 FOLIO:       200v DATUM:       11-06-1637 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermansz, Trijne Schuldenares  
  Aerts, Aert Echtgenoot Slachter - afwezig 
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Geertsz, Jurrien Schuldeiser Vollenhove 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jurrien Geertsz een bedrag van 

ƒ100 c.g., dat zij belooft te betalen heden over veertien dagen, waarvoor zij al 
haar goederen gerechtelijk ten onderpand stelt, als bij verwonnen panden.   

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

457 RAK  90 FOLIO:      201 DATUM:       02-11-1637 

 onderwerp Volmacht 



   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenberch, Toenis Volmachtgever Raadslid 
  Voltelen, Arnold Gevolmachtigde Procurator Zwartsluis 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Arnold Voltelen om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor het gerecht van Zwartsluis, 
waarvoor hij hem de macht van procurator ad lites geeft om alles in zijn 
geest af te wikkelen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

458 RAK  90 FOLIO:       201v DATUM:       01-02-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Trijne Wed. van Peter Gerritsen Moeder 
  Dominicus, Jan Voogd  
  Janssen, Thijmen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Annigien Peters 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. 
NB. in de kantlijn: op 04-10-1650 heeft Annigien haar deel ontvangen, 
waarvoor zij de voogden bedankt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

459 RAK  90 FOLIO:       201v DATUM:       06-02-1638 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Wessels, Thoenis Jansz Schuldenaar  
  Everts, Gisbert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gisbert Everts vanwege zijn 

gekochte veerschip een bedrag van ƒ325 c.g. dat hij zal voldoen aan Johan 
Roloffs met Martini a.s. ƒ200 c.g. en het resterende bedrag met Martini 1639, 
waarvoor hij als onderpand stelt het karveelschip, zijn persoon en goederen, 
als bij verwonnen panden.  
NB. in de kantlijn: op 18-03-1639 heeft comparant ƒ200 c.g. betaald; op 15-
04-1640 heeft Johan Roeloffs, als voogd over de kinderen van Affken Jansz, 
het restant ontvangen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   
 



460 RAK  90 FOLIO:       202 DATUM:      11-04-1638 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cuiper, Thoenis Thomasz Schuldenaar  
  Twent, Bartholt Jansz Schuldeiser  
  Gerrits, Evert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen van  

Engbert Dercksz een bedrag van ƒ400 g.g. waarvoor hij cedeert de 
koopcedule dd 17-01-1630 betreffende de resterende koopsom van een huis, 
die in zijn bezit is … 

   
 bijzonderheden Akte is niet af. 
   

 

 

461 RAK  90 FOLIO:        202v DATUM:       25-04-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Corsten, Trijne       Wed. van Willem Jansz Moeder 
  Roloffs, Arent Voogd  
  Hanecamp, Gerrit Gerritz Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Geertruit Willemsz als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ150 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

462 RAK  90 FOLIO:      203 DATUM:        09-05-1648(?) 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Trijntgen Comparante  
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Cornelisz, Berent Voogd  
  Jansz, Herman 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 
   

 

 



463 RAK  90 FOLIO:       203 DATUM:       11-10-1638 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Steenberch, Toenis Volmachtgever Raadslid 
  Peters, Gerbrant Gevolmachtigde Koopman te Emden 
  Voltelen, Arnold Gevolmachtigde Bgm Zwartsluis 
     
 Samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Gerbrant Peters om, in der minne of 

gerechtelijk, van Berent Berentsen en Dirrick Jansz uit Blauwhuijs in het 
kerspel Kampen, Oost- Friesland te vorderen 96 daalders wegens een 
obligatie en daarbij het nodige te doen, met macht van substitutie. Verder 
geeft hij een volmacht aan Arnold Voltelen om in de regio Zwartsluis zijn 
zaken waar te nemen en daar te doen wat nodig is, met macht van 
substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

464 RAK  90 FOLIO:       203v DATUM:       21-11-1638 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Toenisz, Tijtgen Volmachtgeefster Wed. Toenis Gerritsz 
  Hoff, J. Momber  
  Toenisz, Aeltgen Gevolmachtigde Dochter 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar dochter Aeltgen om, in der 

minne of gerechtelijk, de ƒ100 c.g. te innen die wijlen haar nicht Neelken 
Jansz, in Amsterdam overleden op het Ronde Bagijnenhof, haar heeft 
nagelaten en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

465 RAK  90 FOLIO:      204 DATUM:      22-11-1638 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Oostendorp, Thonis van Volmachtgever  
  Borckhorst, Gijsbert van Volmachtgever  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van wijlen hun (schoon)vader Jan Jacobsz, 

verstrekken een volmacht aan Peter Vette om hun zaken in Kampen waar te 
nemen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 



466 RAK   90 FOLIO:        204 DATUM:       08-12-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Joosten, Trientien Wed. van Peter Caspersen Moeder 
  Amsense, Amsin      Voogd  
  Joosten, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Fijgien en Anna 

Peters als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 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 
   

 

 

467 RAK  90 FOLIO:      204v DATUM:        11-01-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Trijntgen Comparante  
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Dercksz, Alart Voogd  
  Henricksz, Coert 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 
   

 

De bladzijden 205 t/m 206v zijn blanco. 

468 RAK  90 FOLIO:       207 DATUM:        05-09-1636 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Aschens, Wijer   Comparant  
  Cornelisz, Jacob Schuldenaar Voerman   
     
 samenvatting Comparant verklaart van Jacob Cornelisz ontvangen te hebben 56 daalders 

die deze comparant nog schuldig was vanwege de aankoop van een erf, 
waarvan de akte, nu helaas niet te vinden, van nul en generlei waarde is 
geworden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 



469 RAK  90 FOLIO:        207 DATUM:       13-10-1636 

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

der minne of gerechtelijk, zijn zaken te beheren in de nalatenschap van 
Hendrick Janssen, van wie hij erfgenaam is en daar een inventaris te laten 
opstellen en met de andere erven een boedelscheiding te maken en verder al 
het noodzakelijke te doen, zoals comparant zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

470 RAK  90 FOLIO:       207v DATUM:        23-01-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Wijcher      Volmachtgever  
  Lubbertz, Johan Volmachtgever  
  Lubbertz, Hartgen Volmachtgever  
  Willemsz, Henrick Volmachtgever  
  Stuirman, Henricus Crachtsen Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparanten, caverende voor hun echtgenotes, verstrekken een volmacht 

aan Henricus Crachtsen Stuirman om, in der minne of gerechtelijk, van Jutte 
Claes het geld te vorderen dat hij schuldig is en verder te doen wat nodig is, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

471 RAK  90 FOLIO:       208 DATUM:       31-01-1637 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lucasz, Willemtjen Schuldenares Wed. Willem Hermensz 

1
) 

 
 Hoochstraeten, Henrick van Momber  

  Dirxen mr Herman Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan mr Herman Dirxen een bedrag van 

ƒ106 c.g., dat zij belooft te betalen met Pasen a.s., waarvoor zij haar persoon 
en goederen gerechtelijk ten onderpand stelt.  

   
 bijzonderheden 

1
) timmerman 

   

 



472 RAK  90 FOLIO:       208 DATUM:       07-02-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Willemtien Volmachtgeefster Wed. Timen Thijmenssen  
  Draeck, Thijs Gevolmachtigde  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Thijs Draeck en Peter Vette om haar 

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

 

 

473 RAK  90 FOLIO:       208v DATUM:        13-04-1637 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reijners, Vribbelt Schuldenaar Echtpaar 
  Jans, Grete Schuldenares  
  Leeuwendael, jkr Johan van Schuldeiser  
  Bleecker, Jan Jelis Borg  
  Reijners, Evert Waarborg  
  Reijners, Claes Waarborg  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan jkr Johan van Leeuwendael een 

bedrag van ƒ203-6 c.g. wegens achterstallige landpacht en beloven dit met  
Martini 1637 te betalen en voor alle zekerheid stellen zij een borg aan, voor 
wie de broers van comparant instaan.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

474 RAK  90 FOLIO:       209 DATUM:        14-04-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albartz, Wessel Volmachtgever  
  Henricksz, Cornelis Volmachtgever  
  Conraedus, Derck      Gevolmachtigde Zwolle 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de zoon van wijlen Henrick Schrijeck en wijlen 

Thoentgen Jans, Hermen Schrijck, van wie Carst Willemsz de stiefvader is 
geweest, verstrekken een volmacht aan Derck Conraedus om hun zaken 
waar te nemen tegen wie dan ook, uitstaande schulden te innen enz., zij 
geven hem de macht van procureur ad lites om alle noodzakelijke 
maatregelen te treffen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   



475 RAK  90 FOLIO:       209v DATUM:       13-06-1637 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf 
  Vollenhove 
   
 comparanten Sloot, jkr Wolter Volmachtgever  
  Goltbeeck, dr Jacobus  Gevolmachtige  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan dr Jacobus Goltbeeck om aan zijn 

broers en zwager jkr Ernst Sloot,  jkr Henrick Voorne, echtgenoot van jfr 
Jurriana Sloot en aan jkr Johan Sloot over te dragen het vierde deel van een 
erf, bewoond door Andries Henrix. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

476 RAK  90 FOLIO:       209v DATUM:        19-06-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsz, Wijer Volmachtgever Ter Wolde 
  Hermens, mr Johan Gevolmchtigde Chirurgijn 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Hermens om, in der minne 

of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen, met name die over de erfenis van  
Jutte Hoijers, echtgenote van Derck Claszen, vanwege diens vertrek naar  
West-Indië en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

477 RAK  90 FOLIO:       210v DATUM:        03-07-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirrix, Willemtien Volmachtgeefster Wed. Geert Janssen 

1
) 

  Stuirman, Henrick Cracht. Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Henrick Crachtsen Stuirman om 

haar zaken voor het stad- en landgerecht waar te nemen. 
   
 bijzonderheden 

1
) Kamperveen 

   

 

 

478 RAK  90 FOLIO:       210v DATUM:        14-09-1637 

 onderwerp Kinderbewijs 
   



 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sijmons, Wendele Wed. van Gerrit Henricksz Moeder 
  Magnus, Peter Voogd  
  Fransz, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Gerrit Gerritsz als vaders 

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

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

 

 

479 RAK  90 FOLIO:       211 DATUM:       27-10-1637 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis 
  Kuinre, op het Noord Einde 
   
 comparanten Jacobs, Webbegen  Volmachtgeefster  
  Louwe, Sijmon Gevolmachtigde  
  Gerritz, Willem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Sijmon Louwe en Willem Gerritz om 

een huis te verkopen en daarbij alle formaliteiten  te vervullen zoals zij dat 
zelf gedaan zou hebben, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

480 RAK  90 FOLIO:       211v DATUM:       07-12-1637 

 onderwerp Verdeling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Wessel Comparant Wdn. Aeltgen Engbertz 
  Arents, Abel Voogd Kinderen J. Engberts 
  Lamberts, Derck Voogd Kinderen W. Engberts 
  Munster, Derck van  Voogd Idem 
     
 samenvatting Comparanten verklaren met elkaar een verdeling te hebben gemaakt van de 

nalatenschap van Aeltgen Engbertz, een bedrag van ƒ625 c.g. m.u.v. het 
legaat van ƒ100 c.g. voor de armen dat onder comparant blijft tot aan zijn 
dood; hij belooft dit te betalen aan de voogden over de diverse kinderen met 
St. Jan, midzomer van 1638, waarvoor hij zijn persoon en goederen als 
onderpand stelt . 
NB. in de kantlijn: op 12-06-1638 melden de diverse voogden het bedrag te 
hebben ontvangen, waarvoor zij hem bedanken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 



481 RAK  90 FOLIO:      212 DATUM:       22-03-1638 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Oloffsen, Willem Comparant  
  Hermensz, Sweer Voogd  
  Heltsem, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de gewezen voogden over zijn twee kinderen, Jan 

en Oloff Willemsz, het geld te hebben ontvangen dat hun moeders erfdeel 
was, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

482 RAK  90 FOLIO:        212 DATUM:        04-05-1638 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Giliardt, Willem  Schuldenaar  
  Michielsen, Isack Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Isack Michielsen een bedrag van 

ƒ50 c.g., waarvan hij de helft zal betalen met St. Jan a.s. en de andere helft 
met Michael daaropvolgend, waarvoor hij als onderpand stelt zijn persoon 
en goederen, als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

483 RAK  90 FOLIO:       212v DATUM:       26-06-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Akkers land 
  Epe 
   
 comparanten Jansz, Wendelth Wed. van Henrick Aszmus Moeder 
  Croen, Coert   Voogd  
  Jansz, Coenraedt Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Johan 

1
), Clas, Johan, 

Dubbelt en Geesgen Henricksz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 
ieder kind één carels gulden en belooft hen te verzorgen en te doen  wat een 
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Haar kinderen 
en haar twee voorkinderen zullen verder ontvangen de akkers land in Epe, 
die zij van haar vader heeft geërfd. 

   
 bijzonderheden 

1
) moet zijn: Henrickgen 

   

 



484 RAK  90 FOLIO:       213 DATUM:       04-07-1638 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reeckelinckhuijsen, Willem Teil v. Schuldenaar  
  N. Annegen Schuldenares Wed. O. Kistemaecker 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Otto Kistemaecker 

een bedrag van ƒ17 g.g., restant van verlopen rente, dat hij belooft te betalen 
heden over veertien dagen, als bij verwonnen panden.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

485 RAK  90 FOLIO:       213 DATUM:       07-08-1638 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Wijnolt Comparant  
  Gerritz, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat de gewezen voogd over zijn echtgenote haar de 

goederen en erfenis van haar ouders heeft uitgekeerd, waarvoor hij hem 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

486 RAK  90 FOLIO:       213 DATUM:       10-09-1638 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albartz, Wijer Comparant  
  Wijgers, .Albart Vader  
  Willemsz, Hilligen Stiefmoeder  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn vader en stiefmoeder de erfenis van zijn 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

487 RAK  90 FOLIO:        213v DATUM:        28-12-1638 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. Huis en erf 



      Kampen, Nieuwstraat, hoek Karpersteeg 
  2. Huisje 
      Kampen, Karpersteeg 
   
 comparanten Gerritsen, Willem Schuldenaar Echtpaar 
  Pouwels, Geertgen Schuldenares  
  Joosten, Arendt Schuldeiser Kerkmeester 

1
) 

     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Arendt Joosten wegens de 

verpleging van hun zoon Lambert Albarts een bedrag van ƒ300 c.g., waarvan 
hij met Pasen a.s. ƒ100 g.g. en ƒ20 c.g. wil betalen, afkomstig van Jan 
Geertsen en Geertgen wegens de verkoop van een huis en verder nog ƒ100 
g.g. die ook met Pasen vervallen, van de echtgenote van wijlen Gerrit Jacobs 
Veene, afkomstig van een huisje in de Karpersteeg aan hen verkocht.  

   
 bijzonderheden 

1
) in het St. Geertruiden Gasthuis 

   

 

De bladzijden 214 t/m 215v zijn blanco. 

488 RAK  90 FOLIO:       216 DATUM:        07-02-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Peter Wdn. van Jennegen Jacobs Vader 
  Ottsen , Jan Voogd  
  Meijer, Jacob de Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geertien, Jacob, Jan en 

Willem Janssen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ80 c.g. 
en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat 
een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 216 t/m 217v zijn blanco. 

489 RAK  90 FOLIO:      218 DATUM:        27-10-1638 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egbertz, Johan Comparant  
  Steenbeck, Thonis Roloffsz Voogd  
  Beetz, Henrick Voogd De erfgenamen van … 
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de erfenis en goederen van 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 



490 RAK  90 FOLIO:       218 DATUM:       14-12-1638 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Duiren, Jan van Comparant  
  Hendricks, Arendt Voogd Eerzaam 
  Jansen, Andries Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de gewezen voogden over zijn dochter Getruijdt 

Jans de erfenis en goederen te hebben ontvangen die hij haar als moeders 
kindsdeel had bewezen, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

491 RAK  90 FOLIO:       218v  DATUM:       18-12-1638 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Kaagschip 
   
 comparanten Adriaensen, Johan Schuldenaar  
  Willemsen, Willem Schuldeiser Echtpaar 
  Hendrix, Hendrickien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Willemsen en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ900 c.g. wegens een gekochte kaag met alle 
toebehoren; hij belooft te betalen in termijnen als volgt: bij aflevering van het 
schip met de toebehoren honderd rijksdaalders, verder jaarlijks vanaf  
kerstmis 1639 honderd daalders zonder rente totdat alles betaald is, 
waarvoor hij als onderpand stelt het kaagschip met alle toebehoren en zijn 
verdere goederen; indien er betalingsproblemen ontstaan, kan comparant 
een vaarverbod worden opgelegd zolang er geen borg is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

492 RAK  90 FOLIO:       219 DATUM:        17-01-1639 

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

stadsgerecht waar te nemen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 



493 RAK  90 FOLIO:      219v DATUM:       24-01-1639 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksen, Johan Wdn. van Jenneken Jans Vader 
  Janssen, Willem Voogd  
  Henricks, Wolter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kind Jan Hendricks als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g., eveneens aan het voorkind van zijn 
echtgenote Arendt Arentsen en belooft hen lezen, schrijven en een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 220 t/m 222v zijn blanco. 

494 RAK  90 FOLIO:        223 DATUM:        20-12-1638 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Goeverts, Goevert Volmachtgever  
  Jans, Jangien Echtgenote  
  Janssen, Jan Gevolmachtigde Zwager - Zwolle 
  Saelmaeckers, Gerrijt Gevolmachtigde Idem 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn twee zwagers uit Zwolle om 

namens hem het zesde deel van een huis te verkopen dat hem door huwelijk 
is ingebracht en waarvan zijn zwagers en Peter Henrix met echtgenote de 
andere delen bezitten en daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

495 RAK  90 FOLIO:        223 DATUM:       16-01-1639 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirricks, Geertien Wed. van Dirrick Jaeckelsen Moeder 
  Martens, Peter Voogd  
  Petersen, Dirrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jacob Dirricks als vaders 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 



496 RAK  90 FOLIO:       223v DATUM:       22-01-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Greetien Comparante  
  Ariaens, Ariaen Echtgenoot  
  Claes, Bettien Boedelhoudster van wijlen G. Goijgies 
  Jacobs, Jacob Voogd Kuiper 
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogd en de boedelhoudster van haar(?) 

overleden echtgenoot ontvangen te hebben de erfenis en goederen van haar 
grootmoeder Margien Cornelijs, op voorwaarde dat Bettien Claes haar in 
mei a.s. ƒ200 g.g. betaalt en in mei 1640 ƒ175 c.g.  en ƒ10 g.g. rente, 
waarvoor zij hen reeds bedankt met belofte van vrijwaring. Verder is de 
vastgesteld de portie ƒ103-16, inbegrepen bij de boedelscheiding dd 28-03-
1626, te niet gedaan. 
NB. in de kantlijn: op 09-05-1639 heeft comparante ƒ200 g.g. ontvangen; op 
15-06-1640 heeft zij de rest ontvangen.   

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

497 RAK  90 FOLIO:       224 DATUM:      16-02-1639 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf Helmeringh 
   
 comparanten Sasse, Gijsbert Volmachtgever Landmeter Overijssel 
  Bleste, Peter Egbertsz vd Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Egbertsz van de Bleste om, in 

der minne of gerechtelijk, de resterende kooppenningen en de rente te 
vorderen van Geert Altsz uit Steenwijkerwolt, vanwege een gerechtelijke akte 
over het erf Helmeringh en daarbij al het nodige te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

498 RAK  90 FOLIO:      224v DATUM:      22-11-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Twee huizen en erven 
  Kampen, Hofstraat bij de Weemesteeg 
   
 comparanten Vrijdach, Goert Jans Wdn. van Annegen Jans Vader 
  Vrijdach, Jan Goertsen Voogd  
  Cuiper, Hendrick Voogd  
  Croeger, Jan Berentsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn kinderen Jan, Annegen, Geertruijdt, Aeltien en 

Merrigen Goertsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een 
bedrag van ƒ1000 c.g., Aeltien en Merrigen nog ƒ200 g.g. en een bed met 



toebehoren, zoals de andere kinderen ook hebben gekregen; het genoemde 
bedrag van ƒ1000 c.g. zal worden uitgekeerd na de dood van comparant of, 
als hem dat schikt, gedurende zijn leven en hij belooft hen lezen, schrijven 
en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd 
is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik. 
NB. in de kantlijn: op 08-11-1648 meldt comparant aan zijn schoonzoons, mr 
Henrick Aeltsen echtgenoot van Anneken Goerts en Jan Berentsen 
echtgenoot van Geertruidt Goerts, voor een bedrag van ƒ400 c.g., als 
onderpand te hebben gesteld zijn twee huizen; op 10-05-1659 hebben de 
voogden over de kinderen van Anneken Goerts en die van Geertruidt Goerts 
gemeld dat alles naar wens is uitgekeerd.    

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

499 RAK   90 FOLIO:        225 DATUM:       17-09-1639 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Woltersen, Gerrit Wdn. van Annigien Lucas Vader 
  Kuerbeecke, Arent vd Voogd  
  Ruitenburch, Arendt van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geesgen, Engeltien, 

Wolter en Jennigien Gerrits als moeders erfdeel te hebben gereserveerd, 
conform het testament dd 13-11-1638 opgesteld, obligaties en 
schuldbekentenissen op naam van Berent ten Bosch, Adolph van 
Ruitenburch, jkr Jan de Baeck, Jacob Veene, Roeloff Schoeninck, op het 
Landschap van Overijssel, Albart Pauw, gevestigd op het huis de Vergulde 
Pott en een brouwerij, samen voor een bedrag van ƒ10.050 c.g., verder een 
bed met toebehoren of een bedrag in geld, 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 
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