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1 RAK  91 FOLIO:       1 DATUM:      31-01-1639 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Altgen Wed. van Henrick Joachimsz Moeder 
  Joachimsz, Thonis Voogd  
  Tissen, mr Lucas Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Willem Henricks als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ90 c.g. en belooft hem lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2 RAK  91 FOLIO:     1 DATUM:       12-02-1639 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentz, Alt Schuldenaar  
  Herms, Jacob Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Hermens een bedrag van ƒ58 

c.g. , dat hij belooft terug te betalen over een maand van heden, waarvoor hij 
zijn persoon en goederen als onderpand stelt, als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

3 RAK  91 FOLIO:      1v DATUM:      13-02-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Frericks, Albatgen Comparant  
  Frericks, Janneken Comparante  
  Frericks, Willem Comparant  
  Frericks, Mense Comparant  
  Jacobs, Jacob Voogd  
  Aertsen, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden de erfenis en goederen te hebben 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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4 RAK   91 FOLIO:      1v DATUM:       12-03-1639 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hudde, Andries Comparant En echtgenote 
  Breda, Caspar van Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant en zijn echtgenote Geertruijt, verklaren gerechtelijk te hebben 

gecedeerd aan Caspar van Breda het geld dat Aeltien Suijrbeecker in haar 
testament heeft vermeld en door het overlijden van haar broer Hudde op 
hem is overgegaan en uit het sterfhuis van Michiel Joechems moet worden 
opgeëist. 

   
 bijzonderheden Vacat.   -    zie nummer 5 
   

 

 

5 RAK  91 FOLIO:     2 DATUM:        13-03-1639 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hudde, Andries Comparant Echtpaar 
  Bornstra, Geertruijt Comparante  
  Breda, Caspar van Begunstigde  
     
 samenvatting Comparanten verklaren, na ontvangst van een bepaald bedrag, te hebben 

gecedeerd aan Caspar van Breda een aandeel in de erfenis van Annigien van 
Suijrbeecke, zuster van Aeltien van Suijrbeecke, echtgenote van Michiel 
Jochems, dat door begunstigde bij het sterfhuis moet worden opgeëist. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

6 RAK  91 FOLIO:     2v DATUM:      26-03-1639 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lijndeman, Anneken Volmachtgeefster Wed. J. Mijlants 
  ?   , ds Peter Momber Broer - predikant 
  Stuirman, Henricus Crachtzen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Henricus Crachtzen Stuirman om, 

zowel binnen als buiten rechten, haar zaken waar te nemen, vooral die tegen 
Abraham Spijers en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
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7 RAK  91 FOLIO:       2v DATUM:       16-04-1639 

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

gerechtelijk, als erfgenaam van wijlen zijn broer Coenraet Slooth, van Vincent 
van Tongeren te vorderen zijn aandeel van ƒ1050 c.g. krachtens obligatie dd 
11-11-1617 op naam van Goedefrijd van Bloemendael en verder zijn deel van 
ƒ729 c.g., obligatie dd 02-06-1630 en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

8 RAK  91 FOLIO:       3 DATUM:       27-05-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tissen, Aeffgen Comparante  
  Hoochstraeten, Henrick van Momber  
  Clusz, Hermen Voogd  
  Isebrants, Marten Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de erfenis en goederen te hebben 

ontvangen, die haar toekwamen van haar vader Thijs Dercksz en haar 
moeder, waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

9 RAK  91 FOLIO:      3 DATUM:       10-05-1639 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Anna Wed. van Claes Dirricksz Moeder 
  Jansen, Jan voogd  
  Henricks, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Henrickien Claesz als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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10 RAK  91 FOLIO:       3v DATUM:       17-05-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Witte, Arendt Beheerder  

1
) Burgemeester 

     
 samenvatting Comparant verklaart dat Meijnert Gerrits aan zijn pupil de hoofdsom en de 

rente heeft afgelost van ƒ100 g.g., waarvoor hij hem bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Van de Dirrick Neffkens Vergadering 
   

 

 

11 RAK  91 FOLIO:      3v DATUM:      28-05-1639 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijcksen, Andries Schuldenaar  
  Maes, Hubert Schuldeiser  
  Maes, Andries Schuldeiser  
  Maes, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hubert, Adriaen en Jan Maes een 

bedrag van 92-2 rijksdaalders wegens geleverde waren, dat hij belooft te 
betalen heden over zes weken, als bij verwonnen panden.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

12 RAK  91 FOLIO:     3v DATUM:      05-08-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Anneken Comparante  
  Hoochstraeten, Henrick van Momber  
  Petersz, Helmich Vader  
  Petersz, Johan Voogd  
  Jansz, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar vader en voogden het geld van haar overleden 

moeder te hebben ontvangen, waarvoorzij hen bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

13 RAK  91 FOLIO:      4 DATUM:      10-08-1639 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mangel, Adriaen de Volmachtgever  
  Schenck, Louisa Echtgenote  
  Schenck, Johannes Gevolmachtigde  
  Sibrandus, Ivo Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Als momber van zijn echtgenote, verstrekt comparant een volmacht  aan 

Johannes Schenck en Ivo Sibrandus om, zowel binnen als buiten rechten, zijn 
zaken waar te nemen en in het bijzonder de zaken van de Toutenburch, 
daarbij alles te doen wat nodig is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

14 RAK  91 FOLIO:      4 DATUM:       03-09-1639 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rix, Anna Wed. van Jacob Rutgers Moeder 
  Andreesen, Rijck Voogd  
  Rutgers, Alert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Fijgien Jacobs als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ2000 c.g., honderd 
rijksdaalders voor vaders kleren en een bed met toebehoren en belooft haar 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 24-09-1658 meldt dr. Johan Steenbergen, echtgenoot 
van Fijgien, het erfdeel te hebben ontvangen, waarvoor hij bedankt met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

15 RAK  91 FOLIO:      4v DATUM:      16-09-1639 

 onderwerp Verklaring   
     
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jansz, Albert Comparant  
  Paeksz, Adrian Administrateur     

1
) Openbaar notaris 

     
 samenvatting Comparant verklaart dat Adrian Paeksz ontvangen heeft een bedrag van ƒ336-

01-8 c.g. dat hem toekomt vanwege een huis met inboedel, geërfd van zijn 
vader en de erfenis en goederen van zijn moeder, waarvoor hij hem bedankt 
met belofte van vrijwaring.  Hij geeft een volmacht aan Isebrant Cors, zijn 
broer, om in Leiden het geld te ontvangen, met zijn goederen als onderpand. 

   
 bijzonderheden 

1
) van de boedel van Cors Isebrants van den Bilde 
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16 RAK  91 FOLIO:       5 DATUM:       17-09-1639 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arents, Aeltien Volmachtgeefster Wed. Arnout Timmerman 
  Angel, mr Willem Gevolmachtigde Eerzaam 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan mr Willem Angel om, in der minne of 

gerechtelijk, haar zaken tijdens haar afwezigheid waar te nemen en daarbij 
alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

17 RAK  91 FOLIO:     5 DATUM:      13-02-1640 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bronstruck, Agnis Wed. van Jan Boecken Moeder 
  Jansen, Albert Voogd  
  Jansen, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Geertruit Jans als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

18 RAK  91 FOLIO:      5v DATUM:      25-04-1640 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Perceel landerijen 
  Kuinre 
   
 comparanten Jacobs, Albert Verkoper  
  Jochems, Toenijs Id.  
  Sewerts, Dirck Id.  
  Jansen, Willem Id.  
  Jansen, Jan Koper aan de Spangerdijk 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van Tijs Dirx, verklaren aan Jan 

Jansen zeker perceel landerijen in Kuinre volgens de inhoud van de eertijds, 
in de laatste vasten, opgestelde koopbrief, te hebben verkocht en dat hij naar 
eigen inzicht mag gebruiken zonder huur te betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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19 RAK  91 FOLIO:      6 DATUM:       19-05-1640 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coertsen, Anneken Comparante  
  Henricksz, Jacob Echtgenoot  
  Tengnegel, Otto Voogd  
  Hendricks, Goesen Voogd  
  Goessens, Court   
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de erfenis en goederen van haar 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

20 RAK  91 FOLIO:      6 DATUM:      ongedateerd 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Albart Volmachtgever  
  Rixen, Jacob Gevolmachtigde  
  Juncker, Albart Schuldenaar De weduwe van …  

1
) 

     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jacob Rixen om, in der minne of 

gerechtelijk, van de weduwe van Albart Juncker te ontvangen het geld dat hij 
hem geleend heeft, daarvan rekenschap af te leggen en te doen wat 
comparant zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden 

1
) Emmeloord 

   

 

 

21 RAK  91 FOLIO:      6v DATUM:      20-06-1640 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bolt, Albert Wdn. van Margreta Jans Vader 
  Heuckelom, Gerrijt van Erfgenaam  
  Bolt, Jannigien Erfgename Echtg. J. D. Banck 
  Bolt, Margreeta Erfgename  
  Bolt, Goosgen Erfgename Momber J. v. Breda 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerrijt en Hilligien van 

Heuckelom, Jannigien, Margreta en Goosgen Bolt als moeders erfdeel te 
hebben gereserveerd elk ƒ450 c.g., de helft van het linnen en moeders kleren, 
dit alles boven hetgeen zij misschien al hebben genoten; hij zelf neemt  de 
schulden van het sterfhuis op zich en belooft het geld voor de kinderen voor 
het nieuwe jaar vrij te maken, waarmee de andere erfgenamen, mede 
caverende voor hun zuster Trientien,  akkoord gaan.  
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

22 RAK  91 FOLIO:       7 DATUM:       26-06-1640 

 onderwerp Aflossing 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Genemuiden 
   
 comparanten Jansz, Anna Comparante Wed. H. v. Steenwijck 

1
) 

  Hoff, J Momber  
  Loreijn, Abraham Begunstigde  
     
 samenvatting Comparante verklaart te hebben gecedeerd aan Abraham Loreijn drie jaar 

traktement, dat zij van het comptoir van Vollenhove ontvangt ad ƒ150 c.g. per 
jaar en dat haar toekomt van de majoor van Zwartsluis, m.i.v. 06-05-1641; dit 
alles in mindering van een verzegeling groot ƒ528-18 c.g., gevestigd op haar 
huis en erf. 
NB. in de kantlijn: op 15-10-1641 heeft begunstigde de eerste termijn 
ontvangen; de 2

e
 termijn op 21-08-1642 en tenslotte op 17-05-1643 de laatste 

termijn.   
   
 bijzonderheden 

1
) majoor;   Akte is doorgehaald. 

   

 

 

23 RAK  91 FOLIO:      7 DATUM:       00-09-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backer, Alart Arentsen Volmachtgever  
  Brouwer, Berend Arentsen Volmachtgever  
  Vette, d. Petrus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de dochter van Lodewijck Gerrits, verstrekken 

een volmacht aan Petrus Vette om, in der minne of gerechtelijk,  hun zaken 
waar te nemen en daarbij al het nodige te doen zoals zij zelf gedaan zouden 
hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

24 RAK  91 FOLIO:      7v DATUM:       18-09-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sloot, Arent Volmachtgever Raadslid 
  Lijnden, jfr Clementia van Echtgenote  
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  Wolffsen, Rijckman Gevolmachtigde IUDr 
  Greve, Albert Boot Gevolmachtigde IUDr 
  Tweenhuijsen, Cornelis van Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparanten, mede caverende voor de kinderen van jkr Boldwijn van Renoij 

en jfr Machtelt Sloots, verstrekken een volmacht aan drie personen om op 
zaterdag 19 september a.s., of op een andere datum, met jfr. Pia Enter, 
weduwe van jkr. Taco van Aijkema, in leven luitenant, een onderhoud te 
hebben, zoals onlangs is afgesproken en de verschillen betreffende de erfenis 
van wijlen jkr Coenraet Sloot en jfr Elisabeth van Bloemendall te bespreken; 
de afspraken zullen gerespecteerd worden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

25 RAK  91 FOLIO:     8 DATUM:      04-11-1640 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Arent Stadsbode  
  Cameraars v.d. stad Betalende instantie  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van de Cameraars van de stad een 

bedrag van ƒ80 c.g. bestemd voor het onderhoud van Gese Claessen, dat hij 
belooft te betalen in termijnen en waarvoor hij zijn persoon en goederen als 
onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

26 RAK  91 FOLIO:      8v DATUM:       24-02-1641 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Aeltgen Borg Wed. Johan Louwsen 
  Hoochstraten, Henr. van Momber  
  Arentsz, Jacques Schuldenaar Echtpaar 
  Warners, Geesgen Schuldenares  
     
 samenvatting Comparante verklaart borg te zijn voor Jacques Arents en echtgenote wegens 

achterstallige landspenningen en belooft dit a.s. mei 1641 te betalen aan de 
ontvanger van Vollenhove Johan Hoff,  ƒ500 g.g.  
NB. in de kantlijn: op 08-05-1641 is de akte gecasseerd en een nieuwe akte 
opgesteld. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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27 RAK  91 FOLIO:      8v DATUM:      27-02-1641 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schaeffbanck, Andries Schuldenaar  
  Henricksen, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Henricksen ƒ100 c.g., die hij 

belooft te betalen heden over een maand, waarvoor zijn persoon en goederen 
onderpand zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

28 RAK  91 FOLIO:      9 DATUM:       03-03-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wolters, Aelt Comparant  
  Lubbertsz, Lambert Voogd  
  Jansz, Coop Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat de erfgenamen van zijn overleden voogden hem de 

erfenis en goederen van zijn ouders hebben overhandigd, waarvoor hij hen 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

29 RAK  91 FOLIO:      9 DATUM:       15-04-1641 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bevergeerden, Anna Jans van Wed. van Lambert Jans Moeder 
  Bevergeerden, Jan Dirricksen v. Voogd  
  Risenbeeck, Jan Jans van   
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Nicolaes, Aeltien en 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

30 RAK  91 FOLIO:       9 DATUM:       25-04-1641 

 onderwerp Transport van gelden 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pauw, Albart Sijmens Comparant  
  Veene, Jacob Herms Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart, na ten volle te zijn betaald, voor de tijd van zes 

achtereenvolgende jaren te cederen aan Jacob Herms Veene de 25 ponden 
van 40 groten die hij jaarlijks als lijfrente ontvangt uit de kwartieren van 
Gouda, uit handen van de ontvanger-generaal Jochem van Nirop en deze 
gerechtelijke cessie vindt plaats volgens de oorspronkelijke schuldbrief. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

31 RAK  91 FOLIO:      9v DATUM:       08-05-1641 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Hof met huisken, schuur en annexis 
  Kampen, Groenestraat 
   
 comparanten Petersz, Aeltien Comparante Wed. J. Louwsen, bgm 
  Arentsz, Jacques Schuldenaar Neef - scholtis 
     
 samenvatting Comparante heeft belooft ten behoeve van haar neef scholtis Jacques 

Arentsz wegens achterstallige landspenningen en verdere onkosten een 
bedrag van ƒ1008-17 c.g. te betalen aan de ontvanger van Vollenhove Johan 
Hoff en nog ƒ37 c.g. uitstaande rekeningen aan majoor Dircks en Jan 
Christiaensz; schuldenaar neemt zich voor dit bedrag en de ƒ37 c.g. aan zijn 
tante terug te betalen in de tijd van drie jaar. Mocht hij in gebreke blijven, dan 
vervalt de hof met huis etc. aan zijn tante.  
NB. in de kantlijn: op 23-05-1641 meldt Johan Hoff dat comparante het bedrag 
van ƒ1008-17 c.g. heeft betaald, waarvoor hij haar bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Details in de akte. 
   

 

 

32 RAK  91 FOLIO:       10 DATUM:       18-06-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Haerweijer, Altgen Comparante Zusters 
  Haerweijer, Afgen Comparante  
  Hoochstraten, Henrick van Momber  
  Haerweijer, Cornelis Comparant  
  Jans, Louwe Voogd  
  Jans, Marten Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden de erfenis en goederen ad ƒ350 c.g. 

te hebben ontvangen van hun vaders goed, bewezen door hun moeder 
Marritgen Fransz, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring. 
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 bijzonderheden Geen 
   
 

 

33 RAK  91 FOLIO:       10 DATUM:      26-06-1641 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubbertsz, Aeltien Wed. van Dirrick Hendricksen Moeder 
  Halle, Jurrien ten Voogd  
  Lubbertsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gretien, Hendrick en 

Aeltien Dirrix als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ350 c.g. 
waarbij inbegrepen de opbrengst van de kleren 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 van 
ƒ250 c.g.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

34 RAK  91 FOLIO:     10v  DATUM:      06-07-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Frericksen, Arent Comparant  
  Sasse, Lijsabet Echtgenote  
  Roesiers, Lijsbet Schoonmoeder  
     
 samenvatting Namens zijn echtgenote, verklaart comparant van zijn schoonmoeder de 

erfenis en goederen van zijn schoonvader te hebben ontvangen, waarvoor 
hij haar bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

35 RAK  91 FOLIO:      10v DATUM:      ongedateerd 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Abrahams, Altgen Comparante  
  Lamberts,  Johan Voogd  
  Jansz, Helmich Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden alles te hebben ontvangen wat haar 

van haar vader toekomt, waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

36 RAK   91 FOLIO:      11 DATUM:       07-07-1641 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Franssen, mr Arent Schuldenaar  
  Wegewaert, Kijliaem Schuldeiser Kinderen van … 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen van 

Kijliaem Wegewaert een bedrag van ƒ229-10 c.g. wegens geleend geld en 
een koe, waarvoor hij de verbeteringen aan zijn huis als onderpand stelt. 
NB. in de kantlijn: op 09-07-1641 heeft schuldenaar bovenstaande betaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

37 RAK  91 FOLIO:        11 DATUM:        15-07-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Witte, jkr Arendt Volmachtgever Burgemeester 
  Galema, Titus van Gevolmachtigde Kapitein 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan kapitein van Galema om zijn zaken in 

Elburg, of elders in Gelderland, waar te nemen en daarbij alles te doen wat 
comparant zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van 
substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

38 RAK  91 FOLIO:       11v DATUM:       20-07-1641 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Franssen, Arendt Schuldenaar Schoenmaker 
  Potteij, Henrick Schuldeiser Amsterdam 
  Heijmsen, Claes Schuldeiser Idem 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Potteij en Claes Heijmsen 

wegens geleverde waren een bedrag van ƒ112 c.g., waarvan hij de helft met 
Allerheiligen en de andere helft in de vasten of met Pasen 1642 belooft te 
betalen. Als onderpand gelden zijn persoon en goederen, als bij verwonnen 
panden.  
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

39 RAK  91 FOLIO:      11v DATUM:      07-08-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claessen, Albert  Volmachtgever Meppel 
  Veen, Johannes Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Veen om zijn zaken waar te 

nemen in Kampen en elders en daarbij het noodzakelijke te doen.  
   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

40 RAK  91 FOLIO:       12 DATUM:      12-08-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wolters, Aeltien Volmachtgeefster Echtg. Joh. Wernersz 
  Hoochstraeten, Hendrick v.  Momber  
  Langenburch, Goesewinus v.  Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Goesewinus van Langenburch om, in 

der minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen en daarbij te doen wat 
noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

41 RAK  91 FOLIO:      12 DATUM:      23-08-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sweertsen, Albart Comparant  
  Herms, Engbertien Echtgenote  
  Herms, Jacob Comparant  
     
 samenvatting Comparanten, mede caverende voor de afwezige Gijsbert en Steijne Herms, 

erfgenamen van Gretien van Coetens, verklaren dat jfr Geertruijdt Malers, 
weduwe van mr Jan Janssen Saell, de legaten heeft uitgekeerd die de eerste 
echtgenote van mr Saell, Hilligen Jans, aan Grete van Cotens had nagelaten 
bij testament dd 19-01-1622, waarvoor zij haar bedanken met belofte van 
vrijwaring. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

42 RAK  91 FOLIO:     12v DATUM:      17-08-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geertsz, Anna  Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Malers, jfr Geertruit Weduwe van Jan Saell 
     
 samenvatting Comparante verklaart van de weduwe van Jan Saell het legaat van ƒ140 c.g. te 

hebben ontvangen, dat diens eerste echtgenote Hilleke Jans haar 
testamentair had bewezen, dd 19-01-1622, waarvoor zij bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

43 RAK  91 FOLIO:       12v DATUM:       03-09-1641 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijcksen, Andries Wdn. van Geertruijdt Lamberts Vader 
  Andriessen, Rijck Voogd Brouwer 
  Roeloffsen, Lambert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jacob als moeders erfdeel te 

hebben gereserveerd een bedrag van ƒ800 c.g. waarbij inbegrepen de 
opbrengst van de kleren en belooft hem 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

44 RAK  91 FOLIO:      13 DATUM:      10-09-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritsz, Aeltien Volmachtgeefster Wed. Berend Cuijper 
  Hoff, J. Momber  
  Lambertsz, Dirrick Gevolmachtigde Eerzaam 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Dirrick Lambertsz om voor het 

gerecht van Amsterdam te verschijnen en daar het testament, hier op 09-09-
1641 opgesteld en door Wolter Wessinck en Henrick Voirne getekend, te 
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tonen en te laten erkennen, zodat zij kan beschikken over de goederen binnen 
de stad Amsterdam, dit alles met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

45 RAK  91 FOLIO:      13v DATUM:       14-09-1641 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Hell, Albert van der Wdn. jfr Barbara v. Berenstein Vader - bgm 
  Bosman, jkr Johan Voogd Oom 
  Cuerbeecke, Albert vd Voogd Id. 
  Glauwe, Egbert Voogd Id. 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Anna Maria, Gerharda, 

Peter en Albert van der Hell als moeders erfdeel te hebben gereserveerd de 
helft van al haar eigendommen, volgens contract met zijn zoon Gerrijt van der 
Hell, dochter Anna Maria en haar echtgenoot Henrick van der Cuerbeeck; hij 
belooft hen goed op te voeden en te verzorgen, waarmee de voogden 
tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik. 
NB. in de kantlijn: op 07-01-1642 meldt comparant dat bgm Evert van der 
Cuerbeeck en Joachim van Ingen namens de voogden de administratie op 
zich hebben genomen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

46 RAK  91 FOLIO:       13v DATUM:        23-09-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cost, Arent Volmachtgever Ommen 
  Veene, Johan Gerritsz Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Johan Gerritsz Veene om, in der 

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

   
 bijzonderheden Jaartal niet vermeld. 
   

 

 

47 RAK  91 FOLIO:      14 DATUM:       22-09-1641 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Albert Schuldenaar Lakenmaker 
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  Cost, Arent Schuldeiser Bgm van Ommen 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Arent Cost een bedrag van ƒ859 c.g. 

dat hij belooft te betalen in termijnen in 1641 en 1642. Als onderpand stelt hij 
zijn persoon en goederen en die van zijn erfgenamen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

48 RAK  91 FOLIO:      14 DATUM:      30-11-1641 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijchwijn, Aelt Hanssen Schuldenaar  
  Dursten, Clamer van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Clamer van Dursten een bedrag van 

ƒ210 c.g. dat hij zo spoedig mogelijk zal betalen en waarvoor hij als 
onderpand stelt zijn roerende/onroerende goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

49 RAK  91 FOLIO:      14v DATUM:       22-11-1641 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thijs, Annigen Wed. van Jacob Janssen Moeder 
  Backer, Jan Merckens Voogd  
  Bartholsen, Thoenijs Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Jacobs als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12 g.g. en belooft hem lezen, schrijven en 
een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

50 RAK  91 FOLIO:        14v DATUM:       22-01-1642 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Pauwe, Albert Huurder  
  Jansz, Gerrit Verhuurder  
  Hermsz, mr Hermen Borg  
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 samenvatting Comparant heeft een huis gehuurd van Gerrit Jansz voor een jaar, huur ƒ29 
g.g, waarvoor een borg is aangesteld. Jkr Egbert ten Bossche heeft 
gerechtelijk vastgelegd dat als huurder en borg de huur niet kunnen betalen, 
hij zal inspringen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

51 RAK  91 FOLIO:       15 DATUM:       10-02-1642 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alberts, Anneken Wed. van Orbaen Orbaensen Moeder 
  Wessels, Cornelis Voogd  
  Silesus, Nicolaes van der Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Emanuel, Johannes, 

Gabriel, Judit en Hester Orbaens als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 
ieder kind tien pond, te versterven van het ene kind op het andere en belooft 
hen te verzorgen en op te voeden en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 01-08-1651 meldt Johannes zijn deel te hebben 
ontvangen en zijn voogden te bedanken; op 24-03-1658 meldt Hester hetzelfde 
en krijgt ook het deel van haar overleden broer Gabriel. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

52 RAK  91 FOLIO:      15  DATUM:        23-03-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sanders, Aeltien Volmachtgeefster  
  Breda, Johan van Momber  
  Essen, Dirck van Gevolmachtigde Eerzaam 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Dirck van Essen om, in der minne of 

gerechtelijk, namens haar de uitstaande schulden te innen in de provincies 
Overijssel en Gelderland en daarbij het nodige te doen, zoals comparante zelf 
gedaan zou hebben, indien aanwezig.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

53 RAK  91 FOLIO:      15v DATUM:      24-03-1642 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Carsten, Arentken Wed. van Berent Otten Moeder 
  Gerritsen, Berent Voogd  
  Bolinck, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Carst, Femmeken, 

Hilleken, Stintken, Otto en Berentgen Berents als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd samen een bedrag van ƒ600 c.g. op het comptoir van 
Vollenhove, te versterven van het ene kind op het andere en belooft hen 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

54 RAK  91 FOLIO:      16 DATUM:      26-03-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cloribus, Augustinus Gevolmachtigde  
  Beijs, Greetien Volmachtgeefster Moeder 
  Hulst, Jacques van der Volmachtgever Namens echtgenote 
  Trijspil, Gillis Idem Idem 
  Bonthe, Thomas de Idem Voogd 
  Venne, Isaec van der Idem Namens echtgenote 
  Backer, Heijmen Henricks Idem Voogd 
  Bolt, Albert Gevolmachtigde Gerechtsdienaar 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Tanneken de Block, verstrekken een volmacht 

aan Albert Bolt om, in der minne of gerechtelijk, de uitstaande schulden en 
pachten te innen van enige meiers in het Haatland en daarbij al het nodige te 
doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

55 RAK  91 FOLIO:       16v DATUM:       15-04-1642 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Michielsz, Anna Wed. van Toenis Berents Moeder 
  Egbertsz, Arent Voogd  
  Prusman, IJgerman Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Michiel en Lijsbet 

Toenisz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind één rijksdaalder 
en belooft hen lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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56 RAK  91 FOLIO:      17 DATUM:      04-05-1642 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Caelsbeek, mr Anthoni van Schuldenaar  
  Lennick, Lucas van     Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart op 21-04-1642 ten behoeve van Lucas van Lennick een 

bedrag van ƒ20 g.g. aan jaarlijkse rente te hebben gevestigd, waarvan hij de 
hoofdsom van ƒ500 g.g. jaarlijks in mei aflost met vijf termijnen van ƒ100 g.g.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

57 RAK  91 FOLIO:       17 DATUM:      25-06-1642 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arents, Arent Comparant  
  Willemsz, Griete Echtgenote  
  Henricks, Henrick  Voogd Over Risseltgen Willemsz 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Willem Reijmers  verklaren dat Gretges Jansz, 

zijn weduwe, de erfenis en goederen heeft gegeven, behalve het land in Zalk 
dat nog in gemeenschap blijft , waarvoor zij haar bedanken met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

58 RAK  91 FOLIO:      17 DATUM:       12-08-1642 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sonsbeeck, Aloff Comparant  
  Stickers, Greete Echtgenote  
  Meurs, Jan Executeur Echtpaar 
   Winters, Juttien Echtgenote  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Otto Sticker, mede caverende voor Johan en 

Aeltgen Sticker, verklaren in Lünenburg ontvangen te hebben van Jan Meurs 
en echtgenote het bedrag van ƒ220 c.g. betaald voor hun vader Gerardus van 
Aertssen en diens echtgenote, waarvoor zij bedanken met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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59 RAK  91 FOLIO:       17v DATUM:       05-09-1642 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksen, Albart Schuldenaar  
  Andriesz, Jasper Schuldeiser Koopman A’dam 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jasper Andriesz een bedrag van 

ƒ541-17 c.g. wegens geleverde waren, dat hij belooft te betalen op Martini a.s. 
met ƒ50 c.g., met Pasen 1645 de rest, ƒ390, waarvoor hij als onderpand stelt 
zijn persoon en goederen, als bij verwonnen panden.    

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

60 RAK  91 FOLIO:      18 DATUM:      14-09-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Doijs, jfr Anna   Volmachtgeefster  
  Breda, Johan van Momber  
  Stuijrman, Henricus Crachtsen Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Henricus Crachtsen Stuijrman om, in 

der minne of gerechtelijk, haar uitstaande schulden te innen in deze stad en 
daarbij alle formaliteiten te vervullen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

61 RAK  91 FOLIO:      18 DATUM:       05-10-1642 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Anna Wed. van Coeurt Dircksz Moeder 
  Dircksen, Ernst Voogd  
  Pouwels, Sweer Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Aeltien Courts als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ130 c.g. en een bed 
met toebehoren en belooft haar goed te verzorgen en te doen wat een goede 
moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het 
vruchtgebruik en stelt haar persoon en goederen als onderpand.  

   
 bijzonderheden Geen 
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62 RAK  91 FOLIO:        18v DATUM:       05-10-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Altzen, Aelt Volmachtgever  
  Keijser, Luijer Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Luijer Keijser om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen en in het bijzonder die met Henrick 
Claesen en daar naar goeddunken bij te handelen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

63 RAK  91 FOLIO:       19 DATUM:       ??-11-1642 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Aefgen Wed. van Henrick Jansz Moeder 
  Jansz, Johan Voogd  
  Hermens, Geert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geesgen, Johan en 

Claes Henricksz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g. samen 
en belooft haar huis als onderpand te stellen, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

64 RAK  91 FOLIO:       19 DATUM:      03-01-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sloot, jkr Arent Volmachtgever Raadslid 
  Horst, Adriaen van der Gevolmachtigde Procureur in Utrecht 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Adriaen van der Horst om, in der 

minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen tegen de Heer van 
Hardenbroeck voor het gerecht van Utrecht als procurator ad lites en daarbij 
te handelen zoals comparant zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Jaartal moet waarschijnlijk 1643 zijn. 
   

 

 

65 RAK  91 FOLIO:      19v DATUM:       08-02-1643 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Aeltien Wed. van Jan Menses Moeder 
  Mensen, Gerrit Voogd  
  Jans, Ulrijck Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Meucks en Jan 

Mensen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ400 c.g. en belooft hen 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede 
moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

66 RAK  91 FOLIO:       20 DATUM:      06-02-1638 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Everts, Berent Comparant  
  Dirricks, Gijsbert Voogd  
  Gerrits, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de erfenis en goederen te hebben 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

67 RAK  91 FOLIO:      20 DATUM:      18-03-1639 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksen, Berent Schuldenaar  
  Sael, mr Johan Jansz Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan mr Johan Jansz Sael een bedrag 

van ƒ164 c.g. dat hij belooft te betalen in twee termijnen, nl met St.Jan van 
dit jaar en op St. Michael van het volgende jaar, waarvoor hij zijn roerende en 
onroerende goederen als onderpand stelt 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

68 RAK  91 FOLIO:      20v DATUM:       17-05-1639 

 onderwerp Verklaring 
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 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Claes, Bette Comparante  
  Hoochstraeten, Henrick v. Momber  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat haar karveelschip op zee vaart en dat zij daarom 

aan haar crediteuren wegens de schulden van wijlen haar man, Johan 
Struck, haar huis als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

69 RAK   91 FOLIO:      20v DATUM:       02-06-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Bouwe Comparant  
  Bartholtsen, Johan Executeur  
  Pauw, Peter Voogd  
  Pauw, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij van Johan Bartholtsen het legaat ontvangen 

heeft van Wijntien Carels, weduwe van Lubbe Jacobs, dat hem per testament 
dd 29-08-1639 is toegekend, waarvoor hij bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

70 RAK  91 FOLIO:       20v DATUM:         12-08-1639 

 onderwerp Volmacht   
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bodde, Berent Kostkoper  Geertruijden Gasthuis 
  Hoelboom, Reinier Jansz Provisor  
  Wijszijnck, Wolter Jansz provisor  
     
 samenvatting Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan de provisoren van het 

gasthuis. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

71 RAK  91 FOLIO:      21 DATUM:       17-11-1639 

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

minne of gerechtelijk, zowel binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te 
nemen en daarbij al het nodige te doen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

72 RAK  91 FOLIO:       21 DATUM:       23-01-1640 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, bij de Nieuwe Brug 
   
 comparanten Nijburch, Berent Jansz v.d. Wdn. Elsgen Berents Vader 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Berend, Herms en Willem 

Berents als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g. en nog ƒ20 c.g. 
voor moeders kleren, de helft van zijn huis; hij belooft hen lezen, schrijven en 
een ambacht te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Voogden niet genoemd. 
   

 

 

73 RAK  91 FOLIO:      21v DATUM:      06-02-1640 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en hof 
  Kampen,  
   
 comparanten Willems, Bette Wed. van Berent Hendricksen  Moeder 
  Jansz, Hendrick Voogd Speldenmaker 
  Dirricksen, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lubbegien en 

Berentien Berents als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 g.g., te 
versterven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen, schrijven en 
een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd 
is, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik en stelt 
haar huis als onderpand. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

74 RAK  91 FOLIO:      21v DATUM:       27-02-1640 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed Perceel land 
  Mastenbroek 
   
 comparanten Oloffsz, Berentgen Wed. Johan Jacobsz Worst Moeder 
  Worst, Willem Jacobsz Voogd Eerzaam 
  Vriese, Derck Hermansz Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jacob Hansz als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een perceel land in Mastenbroek en een deel 
van negenendertig morgen land dat nog verkocht moet worden; zij belooft 
hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het 
vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

75 RAK  91 FOLIO:       22 DATUM:      01-04-1640   

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Everts, Berentien Wed. van Willem  Rixens Moeder 
  Henricksen, Lambert Voogd  
  Lijnde, Henrick Jansz ter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Rixen Willems als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1000 c.g. en belooft hem 
goed te verzorgen en te doen  wat een goede moeder verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

76 RAK  91 FOLIO:        22v DATUM:       12-08-1640 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Avercamp, Berent Comparant  
  Avercamp, Lijsabet Echtgenote  
  Witte, Arent Voogd Burgemeester 
  Ingen, Roeloff van Voogd  
  Steenberch, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden de gelden en goederen te hebben 

ontvangen die zij van hun ouders en van hun grootmoeder geërfd hebben, 
waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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77 RAK  91 FOLIO:       22v DATUM:       21-10-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis, erf en hof 
  De Wijk 
   
 comparanten Gerritsz, Berent Volmachtgever  
  Beulinck, Gerrit Volmachtgever  
  Carsten, Arentken Gevolmachtigde Weduwe 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van Berent Otten en Arentken 

Carsten, verstrekken een volmacht aan de weduwe om voor de hoogste prijs 
een huis met hof te verkopen en daarbij alle formaliteiten te vervullen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

78 RAK  91 FOLIO:      23 DATUM:       15-12-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Middachten, jfr Bartha Volmachtgeefster Wed. A. Bouwart 
  Hoochstraeten, H. van - jr Momber  
  Bouwart, Gerhardus Gevolmachtigde Zoon  - Luitenant  

1
) 

     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar zoon luitenant Gerhardus 

Bonwart om al haar zaken waar te nemen, in der minne of gerechtelijk en 
daarbij al het nodige te doen en te handelen in de geest van zijn moeder. 

   
 bijzonderheden 

1
) van kolonel Johan van Wijnbergen 

   

 

 

79 RAK  91 FOLIO:       23v DATUM:      14-04-1641 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Berentgen Wed. van Jacob Geertsen Moeder 
  Gerritsz, Johan Voogd  
  Everts, Guert   Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Gerrit Jacobsen als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ40 c.g. en ƒ500 c.g. afkomstig van zijn 
grootvader Geert Lamberts, waarbij de erfenis van Marritgen Alberts, zijn 
grootmoeder, is inbegrepen en in porties jaarlijks aan de voogden wordt 
betaald; zij belooft hem lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een 
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 26-09-1643 hebben de voogden, Jan Geertsen en Evert 
Evertsen, de ƒ500 c.g. ontvangen van de uitkoop van grootvaders erfenis, 
waarvoor zij bedanken; op 29-07-1644 verklaren de voogden dat de moeder 
het vruchtgebruik heeft. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

80 RAK  91 FOLIO:       24 DATUM:      22-07-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egbertsz, Berentien  Comparante  
  Christiaens, Johan Echtgenoot  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar tante Aeltien Christiaens, weduwe van Egbert 

Aschen, de goederen en erfenis van haar ouders te hebben ontvangen, 
waarvoor zij haar bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

81 RAK  91 FOLIO:      24 DATUM:       31-07-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jacobsz, Berent Volmachtgever  
  Willemsz, Trijntien Echtgenote  
  Coenraets, Johan Gevolmachtigde Eerzaam 
     
 samenvatting Als momber over zijn vrouw, verstrekt comparant een volmacht aan Johan 

Coenraets om, mede namens de andere erfgenamen van zijn vrouws 
grootvader Henrick Hanszen, de erfenis te aanvaarden, de goederen te 
verkopen en verantwoording af te leggen over het geld en de nodige zaken te 
regelen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

82 RAK  91 FOLIO:      24 DATUM:      05-01-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Cornelissen, Bouwen  Volmachtgever  
  Sijmensz, Mettien Volmachtgeefster  
  Hoochstraeten, H. van  -  jr Momber  
  Sijmensz, Jan Gevolmachtigde Broer 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun broer Jan Sijmensz om, in 

der minne of gerechtelijk, vanwege het sterfhuis van hun vader Sijmen Jansz, 
al zijn zaken waar te nemen en daarbij al het nodige te doen, met macht van 
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substitutie. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

83 RAK  91 FOLIO:        24v DATUM:      24-02-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Middachten, Barthe van Volmachtgeefster Wed. A. Bouwer 
  Hoochstraeten, Henrick van Momber  
  Bouwer, Gerardus Gevolmachtigde Zoon 
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij op 15-12-1640 aan haar zoon Gerardus Bouwer 

een volmacht verstrekt heeft om haar zaken  waar te nemen en alles te doen 
wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

84 RAK  91 FOLIO:       25 DATUM:       16-03-1642 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hansens, Berent Schuldenaar Echtpaar 
  Berents, Magdalena Schuldenares  
  Berents, Cornelis Schuldeiser Echtpaar 
  Jansz, Teuntgen  Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren, conform de bekentenis dd 19-05-1636 in Kampen 

gepasseerd, schuldig te zijn aan Cornelis Berents en diens echtgenote een 
bedrag van ƒ382 c.g., waarvoor hun persoon en goederen onderpand zijn.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

85 RAK  91 FOLIO:        25 DATUM:        18-04-1642 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Beerte Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Backer, Harmen Goesen Voogd De weduwe van … 
  Cornelissen, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de erfenis en goederen van haar 

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

 

 

86 RAK  91 FOLIO:      25v DATUM:       27-04-1642 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, op de Schreijhoek 
   
 comparanten Evertsen, Evert Schuldenaar Echtpaar 
  Jans, Merrigien Schuldenares  
  Crijnsz, Berent Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Berent Crijnsz een bedrag van 

ƒ200 c.g. dat zij beloven te betalen tegen 5 procent met Pasen 1643, waarvoor 
zij hun huis als onderpand stellen. 
NB. in de kantlijn: op 07-05-1644 meldt schuldeiser van Jacob Wesselsen en 
Merrigien Jans de hoofdsom te hebben ontvangen, waarvoor hij bedankt met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

87 RAK  91 FOLIO:      25v DATUM:       27-??-1642 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claeses, Clas Schuldenaar  
  Henricks, Bartholt Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn Bartholt Henricks een bedrag van ƒ50 

c.g. dat hij belooft te betalen op St. Jacob a.s., waarvoor zijn persoon en 
goederen onderpand zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

88 RAK  91 FOLIO:       25v DATUM:      20-06-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jans, Bastiaen Volmachtgever Echtpaar 
  Jans, Elsien Volmachtgeefster  
  Jan, Greven  Gevolmachtigde  
  Jan, Lubberts Gevolmachtigde  
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 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Greven en Lubberts Jan om, in 
de minne of gerechtelijk, van Henrick ten Sande de resterende 
kooppenningen te vorderen, zeventig rijksdaalders, waarop zij volgens 
koopbrief dd 22-08-1641 recht hebben en daarbij alle formaliteiten te 
vervullen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

89 RAK  91 FOLIO:       26 DATUM:       21-06-1642 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, bij de Hagenpoort, t.o. de brouwerij van Hans Mulertz 
   
 comparanten Jacobsz, Barbara Schuldenares Wed. H. Coertzens 
  Henricksz, Aeltien Schuldeiseres Wed. L. Jansz 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Aeltien Henricksz en haar dochter 

een bedrag van ƒ300 g.g. dat zij belooft te betalen en waarvoor zij als 
onderpand stelt haar huis, als bij verwonnen panden. 
NB. in de kantlijn: op 22-10-1650 meldt Willem Jansz, man van schuldeiseres, 
van de voogden over de kinderen en het voorkind van Jacob Jacobs, alles te 
hebben ontvangen, waarvoor hij bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

90 RAK  91 FOLIO:       26v DATUM:      30-07-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claesz, Bette Volmachtgeefster Wed. Struijck Henricks 
  Hoff, J. Momber  
  Waerners, Joan Gevolmachtigde Procureur A’dam 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Joan Waerners om, in der minne of 

gerechtelijk, haar zaken waar te nemen voor het gerecht van Amsterdam 
tegen Jan Willemsz Rijswick en daarbij het noodzakelijke te doen, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

91 RAK  91 FOLIO:      26v DATUM:      28-06-1643 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Een stuk land 
  Zeedijk, bij Borcherszijltien   
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 comparanten Sweertsz, jkr Boldewijn Volmachtgever  
  Benier, Roeloff Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Roeloff Benier om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen hier en in Overijssel en in het bijzonder 
om te procederen over drie morgen land die comparant verkocht heeft aan 
wijlen Derrick Buicksz en die nog niet zijn betaald en deze weer opnieuw te 
verkopen. Dit alles met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

92 RAK  91 FOLIO:       27 DATUM:      31-08-1641  ? 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Westerijnck, Berent Volmachtgever Van Eijbergen 
  Stuirman, d. Henricus Crachtsen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henricus Crachtsen Stuirman om zijn 

zaken waar te nemen met macht van substitutie. 
   
 bijzonderheden Geen 
   
 

De bladzijden 27v t/m 28v zijn blanco. 

93 RAK  91 FOLIO:       29 DATUM:       10-02-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hul, Henrica ter Volmachtgeefster Wed. B. Helmichsen 
  Hoochstraeten, Henrick v. Momber  
  Morlet, mr Johan  Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan mr Johan Morlet om, in der minne of 

gerechtelijk, haar zaken waar te nemen inzake de erfenis van Beeltgen ter 
Heecke in Deventer en haar contingent te ontvangen en alles te doen wat 
noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 29v t/m 30v zijn blanco. 

94 RAK  91 FOLIO:       31 DATUM:      05-02-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Engbertsz, Christian Comparant Echtg. M. Hans 
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  Albarts, Jacob Comparant Echtg. A. Hans 
  Hansz, Michel Comparant  
  Henricks, Arent Voogd  
  Lubbertsz, Albart Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren namens hun echtgenotes, dat hun voogden aan hen 

alle goederen hebben overgedragen, waarvoor zij hen bedanken met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Jaartal is waarschijnlijk 1638. 
   

 

 

95 RAK  91 FOLIO:        31 DATUM:       07-02-1638 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wessels, Clara Wed. van Jan Janssen Moeder 
  Michielsen, Hermen Voogd  
  Bevergeerde, Jurrien van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Mette Jansz als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ10 c.g. en een zilveren lepel 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 
   

 

 

96 RAK  91 FOLIO:      31v DATUM:    03-05-1636 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Keppel, Cornelijs van Volmachtgever  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Peter Vette om al zijn zaken voor 

het gerecht van Kampen waar te nemen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

97 RAK  91 FOLIO:       31v DATUM:      23-10-1639 

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

nemen voor het stads- of land gerecht van Kampen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

98 RAK  91 FOLIO:      31v DATUM:      06-11-1639 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Claes Wdn. van Geertruijd Jans Vader 
  Croen, Jan Voogd  
  Janssen, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Balthasar en Claes Jansz 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

99 RAK  91 FOLIO:       32 DATUM:      24-09-1639 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Joosten, Catheleintien Wed. David Wigersen   Moeder 
  Camen, Hendrick van Voogd  
  Joosten, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Mariken Davids 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. 
NB. in de kantlijn: op 16-12-1640 hebben Schepenen en Raad de voogden 
van hun taak ontheven wegens slecht gedrag van de moeder. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

100 RAK  91 FOLIO:       32 DATUM:        17-11-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendrick, Cornelis Voogd  
  Jansen, Albart Voogd  
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  Berentsen, Jan Stiefvader  
  Berentsen, Berendt Borg  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van Anna Jans en Claes Jans, 

genaamd Geesien, Aeltien en Judith Claes, verklaren van hun stiefvader het 
geld te hebben ontvangen dat hun overleden moeder hen had bewezen, 
m.u.v. een bedrag van ƒ100 c.g., dat tegen 5 % rente vaststaat en waarvoor 
een borg is aangesteld. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

101 RAK  91 FOLIO:      32v DATUM:      19-11-1639 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albartsen, Coendert Schuldenaar Slachter 
  Hart, Meijnert van der Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Meijndert van der Hart een bedrag 

van ƒ71 c.g. wegens geleverde ossen, restant van een groter bedrag en 
belooft dit te betalen over een maand, onder verband van zijn persoon en 
goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

102 RAK   91 FOLIO:      32v DATUM:        07-04-1640 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Leijendecker, Coops Henrix Comparant Echtpaar 
  Willems, Aeltien Comparante  
  Brants, jfr Gerbrecht      Schuldeiseres Wed. Bercks 
     
 samenvatting Comparanten beloven aan jfr Gerbrecht Brants op de pachtdag ƒ100 g.g. met 

de verlopen rente af te lossen voor hun huis, mits de aflossing een half jaar 
van te voren wordt aangekondigd.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

103 RAK  91 FOLIO:      33 DATUM:        07-05-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Breda, Caspar van Volmachtgever  
  Goor, Berent van Gevolmachtigde Elburg 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Berent van Goor om, in der minne of 

gerechtelijk, in Elburg het geld te innen dat iemand hem daar schuldig is en 
daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

104 RAK  91 FOLIO:       33v DATUM:       22-06-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pamsoois, mr Coenraedt van Volmachtgever Echtpaar 
  Jacobs, Sijntgen Volmachtgeefster  
  Langenburch, Goesewijnus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant en zijn vrouw, erfgename van Jacob Sijmonsz, poorter van 

Hoorn, verstrekken een volmacht aan Goeswinus van Langenburch om, in 
der minne of gerechtelijk, van de majoor Derck Ducks de uitstaande 
schulden van de wijn te vorderen en verder alles te doen wat nodig is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

105 RAK  91 FOLIO:       33v DATUM:       20-08-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis, hof, getimmerte en een hof in Epe 
   
 comparanten Lamberts, Cunnera Volmachtgeefster Wed. Lamb. Cornelisse 
  Hoochstraeten, H. van - jr Momber  
  Brouwer, Gerrit Janssen Schuldenaar   Echtg. J. Bruitert 
  Lipper, Willem Gevolmachtigde  Procureur 
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat Gerrit Janssen Brouwer en echtgenote Judith 

Bruitert een bedrag van ƒ964 met zes jaar rente ten achter zijn, ƒ55 per jaar 
vanaf 1634 tot mei 1640, ten laste van het sterfhuis; zij heeft een volmacht 
gegeven aan Willem Lipper om te compareren voor jkr Sweer van Apeltern, 
landdrost van de Veluwe en van schuldenaar het geld te innen, bovendien 
nog ƒ212 vanwege een pandbrief van Claes Schutten; bij in gebreke blijven 
zal hij het huis, hof en bouwhuis vorderen, zoals naar Veluws landrecht na 
zes jaar is toegestaan.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

106 RAK  91 FOLIO:      34 DATUM:       09-09-1640 



37 
 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Haersolte, Claes van Volmachtgever  
  Teelingen, jfr Aeltien van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, oom en voogd over de kinderen van kapitein Gerrit van 

Teelingen en jfr Helena van Haersolte, verstrekt een volmacht aan Aeltien 
van Teelingen om, in der minne of gerechtelijk, zowel binnen als buiten 
rechten, al zijn zaken waar te nemen en daarbij al het nodige te doen, met 
macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

107 RAK  91 FOLIO:       34v DATUM:       31-10-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bleecker, Cornelis Hubertsz Volmachtgever  
  Claesz, Claes Gevolmachtigde buiten Haarlem 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Claes Claesz om van de 

bewindhebbers van de Oostindische Compagnie te Zeeland de gage en de 
goederen te vorderen van zijn broer Willem Hubertsz, in dienst van de 
compagnie overleden en daarbij al het nodige te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

108 RAK  91 FOLIO:      35 DATUM:      11-12-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Waelscappel, Cornelis van Volmachtgever  
  Swaenswijck, Laurens van Gevolmachtigde Bgm. -  Den Haag 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Laurens van Swaenswijck om 

namens hem te transporteren aan zijn halfbroer Wilhelmus Vette een vicarie 
gefundeerd op het altaar van St. Bregitten in de oude kerk te Delft met alle 
rechten van dien, daarbij alle formaliteiten te vervullen, met macht van 
substitutie.  

    
 bijzonderheden Geen 
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109 RAK  91 FOLIO:        35 DATUM:        19-01-1641 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Een stuk land 
  Oosterwolde, aan de Zomer Buitendijk 
   
 comparanten Dirx, Cornelijs Wdn. van Lambertien Lamberts Vader 
  Munter, Henrick Voogd  
  Dirx, Gerrijt Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Aeltien Cornelijs als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g, honderd daalders van 
haar grootmoeder Henrickien Lamberts, een deel van het land in 
Oosterwolde, nagelaten door grootvader Lambert Jansen, een koperen pot,   
de opbrengst van moeders kleren, een nieuwe hoijcke en een bed met 
toebehoren; hij belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te 
doen wat een goede vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij 
heeft het vruchtgebruik en stelt als onderpand zijn woonhuis en het land in 
Oostterwolde. 
NB. in de kantlijn: op 06-08-1649 bekent de vader een gouden ring, wegens 
slijtage, te hebben vervangen door een vergulde zilveren ring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

110 RAK  91 FOLIO:       35v DATUM:       18-02-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijckman, Claes Gevolmachtigde  
  Quiter, Johan Volmachtgever  
  Benedictus, Conraedt Volmachtgever  
  Schroder, Geert Volmachtgever  
  Langenburch, d. Goswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, voor zich zelf en namens zijn opdrachtgevers, verstrekt een 

volmacht aan Goswinus van Langenburch om, in der minne of gerechtelijk, 
zijn zaken waar te nemen voor het stads- en landgericht, speciaal die tegen 
Johan Roeloffs en Henrick Christophers en daarbij al het nodige te doen, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

111 RAK  91 FOLIO:       36 DATUM:      09-03-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Boecop, jkr Christopher toe Volmachtgever  
  Stuirman, Henricus Crachtsen Gevolmachtigde IUL 
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 samenvatting Comparant, mede caverende voor zijn broer Ernst toe Boecop, 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 zijn 
opdrachtgever.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

112 RAK  91 FOLIO:       36v DATUM:       19-03-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Essen, jfr Cornelia van Volmachtgeefster  
  Hoochstraeten, H. van  - jr Momber  
  Veene, Johannes Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Johannes Veene om, in der minne 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

113 RAK  91 FOLIO:        36v DATUM:       29-03-1641 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Melchiors, Claertien Wed. van Jan Henricksen Moeder 
  Lamberts, Coop Voogd  
  Cock, Jan Jansen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Jennegen Jans als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ15 g.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 
   

 

 

114 RAK  91 FOLIO:      37 DATUM:       07-07-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijckman, Clas Gevolmachtigde  
  Clencke, Coenraedt Bened. Volmachtgever  
  Quiter, Johan Volmachtgever  
  Sweer, Geert Volmachtgever  
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 samenvatting Comparant, als gevolmachtigde van Coenraedt Benedictz Clencke, Johan 

Quijter en Geert Sweer, verklaart dat Johan Roeloffsen en Henrick 
Christophers, erfgenamen van Christopher Henricks, hem ter hand gesteld 
hebben een rentebrief uit Montfort dd 06-11-1575, waarvoor hij bedankt met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

115 RAK  91 FOLIO:       37 DATUM:       10-10-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tijssen, Gerrijt Volmachtgever  
  Croon, Coenraedt Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Coenraedt Croon om, in der minne of 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

116 RAK  91 FOLIO:       37 DATUM:       10-10-1641 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Claes Schuldenaar  
  Berentsen, Werner Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Werner Berentsen, grofsmid, een 

bedrag van ƒ5 g.g. dat hij met zes weken belooft te betalen. 
   
 bijzonderheden Geen                                 
   

 

 

117 RAK  91 FOLIO:       37v DATUM:       30-10-1641 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cnertgen, Cornelis Wed. Bartholt Fransz Moeder 
  Vriese, Dirck Henrixs Voogd  
  Woltersen, Gerrit Voogd timmerman 
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige  kinderen Marrigen, Claesien 

en Frans Bartholts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ400 
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c.g., te versterven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.  Zij heeft het vruchtgebruik. 
NB. in de kantlijn: op 26-01-1664 meldt Frans Bartelts zijn deel te hebben 
ontvangen, waarvoor hij bedankt met belofte van vrijwaring.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

118 RAK  91 FOLIO:      37v DATUM:      29-12-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jelissen, Claes Comparant  
  Vriese, Dirrick Henricks Voogd  
  Backer, Heijmen Herms Voogd  
     
 samenvatting Comparant, mede namens zijn zuster Willemtien Jan Jelis, verklaart van hun 

voogden de erfenis en goederen te hebben ontvangen van hun vader, 
waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

119 RAK  91 FOLIO:       38 DATUM:      18-05-1642 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Herman Schuldenaar  
  Bolt, Albert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant belooft op 01-02-1643 aan Albert Bolt te betalen een bedrag van 

ƒ300 c.g. met twee jaar verlopen rente ad ƒ36 c.g. ten behoeve van de 
weduwe van Bartolt Peters, Niesgen Claes, waarvoor zijn persoon en 
goederen onderpand zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

120 RAK  91 FOLIO:      38 DATUM:       13-06-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goetcoop, Cornelis Cornelissen Volmachtgever  
  Wissinck, Wolter Jansen Gevolmachtigde Burgemeester 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Wolter Jansen Wissinck om, in der 
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minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Kampen en daarbij het 
nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

121 RAK  91 FOLIO:        38v DATUM:       25-06-1642 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Coert Wdn. van Henrickgen Lennerts Vader 
  Coertsz, Peter Voogd  
  Asmus, Jelis Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Evertgen en Peter 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

122 RAK  91 FOLIO:       38v DATUM:       19-07-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Claesen, Claes Volmachtgeefster  
  Jans, Bettien Gevolmachtigde Echtgenote 
  Claes, Aeltien Gevolmachtigde Dochter 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote en dochter om, in der 

minne of gerechtelijk, de erfenis van zijn zoon Jan Claesen, overleden in 
Amsterdam, te aanvaarden, een inventaris te maken van de nalatenschap 
van diens vrouw Heiltien Herms, te overleggen met de andere erfgenamen, 
zaken te verkopen, schulden te betalen, kortom alles te doen wat 
noodzakelijk is, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

123 RAK  91 FOLIO:       39 DATUM:      30-09-1642 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsz, Catharina Comparante Wed. Pletinck 
  Hoff, J. Momber  
  Schooff, Dominicus Begunstigde  
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 samenvatting Comparante verklaart te hebben overgedragen aan Dominicus Schooff een 

legaat dat haar toekomt uit de erfenis van Catharina Danvers, weduwe van 
Nicolaes Pletinck, waarbij zij afziet van haar rechten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

124 RAK  91 FOLIO:       39v DATUM:      25-10-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis 
  Amsterdam 
   
 comparanten Berentsz, Cornelis Volmachtgever  
  Vanderheijden, Daniel Volmachtgever  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan elkaar om hun zaken waar te 

nemen in Amsterdam en daar een huis te verkopen en het geld te ontvangen, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

125 RAK  91 FOLIO:       40 DATUM:       02-01-1643 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aertz, Clas Wdn. van Anna Claes Vader 
  Claesen, Johan Voogd  
  Aertz, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Clas, Berent en Henrick 

Aeltz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ25 c.g. en belooft 
hen te verzorgen en te doen wat een goede vader verschuldigd is, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

126 RAK  91 FOLIO:       40 DATUM:       23-02-1643 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Avercamp, Catharina Volmachtgeefster  
  Hoochstraeten, H. van - jr Momber  
  Veene, Jacob Gevolmachtigde Echtgenoot 
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 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om, in der minne of 
gerechtelijk, de erfenis te aanvaarden van haar grootvader Sijmen 
Frericksen, te overleggen met de andere erfgenamen, te delen, te scheiden 
of te verkopen en verder alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 41 t/m 42v zijn blanco. 

127 RAK  91 FOLIO:       43 DATUM:      07-03-1643 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Erf en goed  
   
 comparanten Brouwer, Rijck Andriesen Borg  
  Hoestman, Marten Begunstigde Bgm tot Wilsem 
     
 samenvatting Comparant heeft beloofd borg te staan voor Marten Hoestman indien 

Henrick Stercke alsnog de jaarlijkse g.g. thijns zal eisen die hij beweert 
tegoed te hebben uit het goed dat comparant aan burgemeester Marten 
Hoestman heeft verkocht. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

128 RAK  91 FOLIO:       43        DATUM:        26-04-1643 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Anneken Wed. van Gerhard Arsenie Moeder 
  Engbertsz, Jacob Voogd  
  Steenberch, Jacob Roel. Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Anneken Gerritsz als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ400 c.g. en belooft haar lezen en  
schrijven te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

129 RAK  91 FOLIO:      43v DATUM:      12-06-1643 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Conier, Anthoni Volmachtgever Luitenant 
  Splinter, N. Gevolmachtigde  
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 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan N. Splinter om als mede-crediteur 
van Cornelis van Reijnegum op 18 juli a.s. te verschijnen voor het gerecht in 
Utrecht en daar de brieven van cessie te tonen en verder al het nodige te 
doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

130 RAK  91 FOLIO:      43v DATUM:      14-08-1643 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lambertsen, Albart Comparant  
  Giesberts, Gijsbert Voogd  
  Jacksiels, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de goederen en erfenis van zijn vader 

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

 

 

131 RAK  91 FOLIO:       44 DATUM:        25-08-1643 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Straete, Anna Jans vd Schuldenares  
  Backer, Laurens Thijmens Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Laurens Thijmens Backer een 

bedrag van ƒ50 c.g. dat zij in vijf termijnen wil voldoen m.i.v. Pinksteren 1644 
en verder alles in dat jaar, als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 44v t/m 45v zijn  blanco. 

132 RAK  91 FOLIO:       46 DATUM:      11-03-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Helmichsen, Dirck Comparant  
  Reijners, Reijner Voogd  
  Lubberts, Helmich Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de erfenis en goederen te hebben 

ontvangen van zijn vader Helmich van Seijne, waarvoor hij hen bedankt met 
belofte van vrijwaring. 



46 
 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

133 RAK  91 FOLIO:      46 DATUM:       11-03-1639 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Dirck Volmachtgever  
  Wijlant, Lourents van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Lourents van Wijlant om zijn zaken 

voor het scholtengericht van Kamperveen waar te nemen, zowel binnen als 
buiten rechten en daarbij alles te doen wat comparant ook gedaan zou 
hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

134 RAK  91 FOLIO:      46v DATUM:       14-05-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis en erve 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Rompre, Daniel de Comparant  
     
 samenvatting Comparant, voogd over de kinderen van Jan Gerritsen, trijpwerker en Rachel 

de Rompre, n.l. Christiaan, Gerrit en Magdalena Jans, mede caverende voor 
de voogden Clamer, Gerrit Gerrits en Henrick Evertsz, verklaart dat Jan 
Gerritsen voor zijn weduwe Marrigje Gerrits aan Gerrit Jans zijn moeders 
goed heeft bewezen, ƒ300 c.g., door de weduwe en voogden te gebruiken 
voor het onderhoud van hun pleegkinderen. Voor dit bedrag stelt zij als 
onderpand haar huis en erf. 

   
 bijzonderheden Details in de akte. 
   

 

 

135 RAK   91 FOLIO:      47 DATUM:       23-09-1639 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Essen, Derk van Wdn. van Geertruit Geertz Vader 
  Lijnde, Henrick Jans Voogd  
  Lamberts, Derck Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Dirck en Evert Dircks 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ4500 c.g. en 
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de opbrengst van moeders kleren en belooft hen op te voeden en te doen 
wat een goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
Hij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

136 RAK  91 FOLIO:         47 DATUM:        23-09-1639 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Munster, Dirrick van Wdn. van Saertien Roeloffs Vader 
  Frericks, Willem Voogd  
  Albartsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Mechtelt, Jennigien en 

Roloff Dirricksen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ100 
c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 
NB. in de kantlijn: op 30-10-1666 hebben de kinderen Machtelt, Jannigien en 
Roelof Dircksz van Wesel de voogden bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

137 RAK  91 FOLIO:       47v DATUM:        18-12-1639 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Dirck Schuldenaar Echtpaar 
  Baecks, Hermanna Schuldenares  
  Steenberch, Toenis Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Toenis Steenberch een bedrag 

van ƒ31-13-12 c.g., welk bedrag betaald zal moeten worden via Geertruit 
Malers, echtgenote van mr Jan Bel, die nog ƒ75 c.g. schuldig is aan 
comparant wegens een obligatie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

138 RAK  91 FOLIO:      48 DATUM:      31-12-1639 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jappin, David Wdn.  van jfr Johanna Roemers Vader 
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  Jappin, Johan Voogd  
  Hoff, Johan Voogd Ontvanger 

1
) 

     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jenneken en Maria 

Jappin als moeders erfdeel te hebben gereserveerd eerst een bedrag van 
ƒ2500 c.g., de opbrengst van moeders kleren, de lijfstoebehoren, gouden en 
diamanten sieraden, een zilveren zoutvat voor Maria en twee zilveren bekers 
voor Janneken, verder de helft van de uitstaande schulden ten bedrage van 
ƒ4142 c.g. waarvan een inventaris is opgemaakt voor de voogden. Hij belooft 
hen lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.    

   
 bijzonderheden 

1
) Vollenhove 

   

 

 

139 RAK  91 FOLIO:       48v DATUM:       31-12-1639 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jappin, Johan Borg  
  Hoff, Johan Begunstigde Ontvanger Vollenhove 
     
 samenvatting Comparant stelt zich borg ten behoeve van Johan Hoff, voogd over de 

kinderen van comparants zoon David en jfr Johanna Roemers, voor alle 
goederen en erfenissen die deze aan zijn kinderen bewezen heeft en die 
vermeld zijn op de inventaris in bezit van de zoon en berusten bij de 
grootmoeder jfr Jenneken Snellinck, weduwe Roemers. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

140 RAK  91 FOLIO:       49 DATUM:        04-06-1640 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Derck Wdn. van Lijsbet Jansz Vader 
  Twent, Evert Lamberts Voogd  
  Backer, Johan Jansz Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Aeltgen Dercks als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd honderd rijksdaalders, de 
opbrengst van moeders kleren en lijfstoebehoren en een bed met 
toebehoren 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. Hij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
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141 RAK  91 FOLIO:      49v DATUM:       20-07-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed 1. Huis en erf genaamd de Corff 
      Keulen, in de Neugasse 
  2. Goed genaamd de Esbach 
      Berchslandt 
   
 comparanten Japin, Davidt Volmachtgever Echtpaar 
  Beeck, jfr Maria Volmachtgeefster  
  Leonardus, Paulus  Gevolmachtigde Zwager 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Paulus Leonardus om namens 

alle mede-eigenaren te verkopen of te verpachten hun aandeel in een huis en 
een goed, het geld te ontvangen en verder alle formaliteiten te vervullen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

142 RAK  91 FOLIO:       49v DATUM:      08-09-1640  

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsen, Dirrick Comparant  
  Berentsen, Jacobbien Comparante  
  Berentsen, Jan Comparant  
  Wijringen, Peter Henricks van Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogd de erfenis en goederen te hebben 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

143 RAK  91 FOLIO:       50 DATUM:        16-11-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Scherffs, Dirrickien Volmachtgeefster  
  Hoochstraeten, H. van  - jr Momber  
  Veene, Johannes Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Johannes Veene om, zowel binnen 

als buiten rechten, haar zaken waar te nemen in Kampen. 
   
 bijzonderheden Geen 
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144 RAK  91 FOLIO:       50 DATUM:       00-02-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jappin, Davidt Volmachtgever  
  Jappin, Johan  -  jr Gevolmachtigde Broer 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn broer Johan om te treden in de 

boedelscheiding van Tobias de Gomse, afkomstig van zijn grootvader 
Matthias de Gomse en grootmoeder Catharina Hochmiddach, met het recht 
om goederen te verkopen, de formaliteiten te vervullen en dat alles met 
macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

145 RAK  91 FOLIO:       50v DATUM:       29-03-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Longoespe, Dirrick Volmachtgever  
  Langenburch, Goswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht een Goswinus van Langenburch 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 
   

 

 

146 RAK  91 FOLIO:       51 DATUM:      29-04-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dircks, Derkgen Comparante  
  Hoochstraeten, Henrick van Momber  
  Clusz, Johan Voogd  
  Gerrits, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de goederen en erfenis van haar 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

147 RAK  91 FOLIO:       51 DATUM:       05-11-1641 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Dubbelt Volmachtgever  
  Bruijns, Jacob Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, voogd over Johan Bruijns, verstrekt een volmacht aan Jacob 

Bruijns om zijn zaken tegen Johan en Tijmen Tijmens waar te nemen voor 
het gericht van Ens. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

148 RAK  91 FOLIO:      51 DATUM:      03-01-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roeloffsen, Dirrick Comparant  
  Roeloffsen, Jan Voogd  
  Evertsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de voogden over de kinderen van Trijne Arentsz 

alle goederen ontvangen te hebben van hun moeder, waarvoor hij bedankt 
met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

149 RAK  91 FOLIO:      51v DATUM:      12-06-1642 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis en erve 
  Kampen, Burgwal 
   
 comparanten Cornelissen, Crijn Crediteuren van … Overleden 
     
 samenvatting De crediteurs van wijlen Crijn Cornelissen verklaren dat Peter Bartholomeus 

aan hen betaald heeft de kooppenningen van het huis, gekocht van Berent 
Coenraedz.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

150 RAK  91 FOLIO:       51v DATUM:       06-10-1642 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Willems, Daniel Wdn. van Grietge Luitens Vader 
  Willemsz, Wessel Voogd  
  Alartz, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willem en Engele 

Danielz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind ƒ100 c.g. en 
de opbrengst van moeders kleren, alles te versterven van het ene kind op 
het anderen en belooft hen te verzorgen en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het 
vruchtgebruik.  

   
 bijzonderheden Namen van de voogden niet vermeld in de akte. 
   

 

De bladzijden 52v t/m 53v zijn blanco. 

151 RAK  91 FOLIO:         54 DATUM:       15-03-1639 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Asche, Egbert Schuldenaar  
  Engberts, Jacob Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Engberts een bedrag van 

ƒ122-21 g.g.  
NB. in de kantlijn: op 29-01-1641 verklaart schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

152 RAK  91 FOLIO:       54 DATUM:       10-12-1639 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bosch, Egbert ter Volmachtgever  
  Altzes, Aelt Volmachtgever  
  Everwijn, Everhart Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Everhart Everwijn om hun 

zaken waar te nemen voor het hof van Gelderland tegen Aert Willemsz, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

153 RAK  91 FOLIO:      54v DATUM:       25-04-1640 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed Huis 
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  Kampen, Oudestraat  
   
 comparanten Muller, Everts Comparant  
  Burcken, Henrich Jans van Begunstigde  
  Dercks, Jacobgen Echtgenote  
     
 samenvatting Comparant verklaart gerechtelijk te hebben over gedragen aan Henrick Jans 

van Burcken acht jaar rente, die verloopt op Michael 1640, van een huis van 
wijlen Peter Barten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

154 RAK  91 FOLIO:        54v DATUM:       30-05-1640 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Engele Comparante Wed. Johan Cornelisz 
  Hoochstraeten, H. van Momber  
  Carsten, Johan Voogd  
  Witz, mr Hans Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van de voogden over haar overleden echtgenoot de 

goederen en erfenis van zijn grootvader Henrick Vrijdagh ontvangen te 
hebben, waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

155 RAK  91 FOLIO:       55 DATUM:       09-06-1640 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Salenbeen, Daniel Pietersen Comparant  
  Goerts, Aeltien Echtgenote  
  Goerts, Merrigien Comparante  
  Cuiper, Henrick Henricks Voogd  
  Croeger, Jan Berentsen Voogd  
  Vrijdagh, Jan Goerts Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de voogden van zijn vrouw de goederen en erfenis 

te hebben ontvangen van haar moeder, waarvoor hij hen bedankt met belofte 
van vrijwaring, m.u.v. het recht op ƒ1000 c.g. wegens het overlijden van hun 
vader. 

   
 bijzonderheden Geen 
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156 RAK  91 FOLIO:       55 DATUM:      03-08-1640 

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

Kampen waar te nemen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

157 RAK  91 FOLIO:       55 DATUM:       31-03-1641 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, t.o. het Geertruiden Gasthuis 
   
 comparanten Rogier, Egbert   Schuldenaar  
  Longespe, Daniel de    Schuldeiser Koopman Leiden 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Daniel de Longespe een bedrag van 

ƒ100 c.g., dat hij belooft te betalen over een half jaar van heden, waarvoor hij 
zijn huis als onderpand stelt.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

158 RAK  91 FOLIO:      55v DATUM:       27-07-1641 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermansz, Egbertgen Wed. Willem Jansz     

1
) Moeder 

  Backer, Laurens Tijmens Voogd  
  Clasz, Gerbrant Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Elsgen, Henrick, 

Johan en Thonis Jansz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind 
ƒ80 c.g., de zoons nog ƒ25 c.g. voor de kleren en de dochters een bed met 
toebehoren en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en 
te doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden 

1
) molenaar 

   

 

 

159 RAK  91 FOLIO:       55v DATUM:       20-01-1642   
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 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Engele Wed. van Bouw Luitte Moeder 
  Christiaens, Christiaen Voogd  
  Go…(?), Wolter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jurrien Bouws  als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

160 RAK  91 FOLIO:       56 DATUM:       28-01-1642 

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

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

161 RAK  91 FOLIO:       56 DATUM:       06-07-1642 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erve 
  Kampen 
   
 comparanten Arentsen,  Erwart     Schuldenares Echtg. T. Pouwels 
  Hoochstraeten, H. van Momber  
  Engbers, Arent Schuldeiser Echtpaar – vader 
  Laurents, Hendrickje Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Arent Engbers en diens 

echtgenote de onbetaalde kooppenningen van een huis, waarvan zij heden 
de opdracht hebben ontvangen een bedrag van ƒ650 g.g. te betalen, dat zij 
beloven te doen a.s. mei en waarvoor het huis onderpand is.                     

   
 bijzonderheden Geen 
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162 RAK  91 FOLIO:      56v DATUM:      05-08-1642 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis en where 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Lourensz, Ottien  Comparante Echtg. Gerrit J. Vleck 

1
) 

  Hoff, J. Momber  
     
 samenvatting Comparante, mede optredend voor de kinderen van Jacob Gerritsz Vleck, 

met autorisatie van de weesmeesters uit Hoorn, verklaart dat zij van Trude 
Steenberchs, weduwe van Roeloff Geertsz Schoninck, de kooppenningen 
van een huis heeft ontvangen, afkomstig van Neeltien Dirricks, weduwe 
Johan Schoninck, haar bij leven bewezen, met alle andere goederen. Zij 
bedankt Trude Steenberchs met belofte van vrijwaring en heeft geen 
aanspraken meer op de erfenis van Neeltien Dirricks. 

   
 bijzonderheden 

1
) op de grote vaart    

   

 

 

163 RAK  91 FOLIO:     57 DATUM:       01-11-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roedel, Evert van Volmachtgever Rhenen 
  Langenburch, Gooswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Gooswinus van Langenburch om zijn 

zaken waar te nemen die hij in deze stad gerechtelijk te doen heeft. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

164 RAK  91 FOLIO:      57 DATUM:      20-01-1643 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Kaagschip 
   
 comparanten Arentsz, Evert Schuldenaar  
  Henricks, Elsgen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Elsgen Henricks een bedrag van 

ƒ420 c.g. afkomstig van een kaagschip met toebehoren, dat hij belooft te 
betalen als volgt: …     

   
 bijzonderheden Niet af 
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165 RAK  91 FOLIO:       57v DATUM:       10-04-1643 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Een goed 
  Blankenham 
   
 comparanten Voerden, jfr Elisabeth van Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Jacobs, Peter Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparante verklaart van Peter Jacobs ontvangen te hebben ƒ5 g.g. 

vanwege zijn goed in Blankenham, rente van de hoofdsom, waarvoor zij 
hem bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

166 RAK  91 FOLIO:       58 DATUM:     13-04-1643 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Niclas, Elsgen    Wed. van Philips Nijen Moeder 
  Heltsents, David   Voogd  
  Ecken, Johannes   Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Ariaen Margreta, 

Feith en Anna Catrina als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ10 
c.g. en belooft hen goed te verzorgen, een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

167 RAK  91 FOLIO:      58 DATUM:       12-04-1643  

 onderwerp Verkoop 
   
 onroerend goed 1. Kaagschip 
  2. Huis, erf en where 
      Kampen, in de Hagen 
   
 comparanten Jacobsz, Engbert Verkoper Echtpaar 
  Dirrix, Aeltien Echtgenote  
  Hermsen, Meijnert Koper van Ens 
  Janssen, Engbert Borg  
  Maurits, Dirrick Schoonvader  van verkoper 
     
 samenvatting Comparant verklaart, mede namens zijn echtgenote, aan Meijnert Hermsen te 

hebben overgedragen een kaagschip met zeil en treil en alle bijbehorende 
rechten; als borg van de verkoper is aangesteld Engbert Janssen, die 
schadeloos gesteld zal worden, indien nodig. De schoonvader Dirrick 
Maurits stelt zijn huis als onderpand.  
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

168 RAK   91 FOLIO:       58v DATUM:        25-06-1643 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rigelts, Elisabet Volmachtgeefster Wed. H. Stercke 
  Hoochstraeten, H. van Momber  
  Brouwer, Johannes Gevolmachtigde IUDr 
  Veene, Johannes Gevolmachtigde Idem 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Johannes Brouwer en Johannes 

Veene om, zowel binnen als buiten rechten al haar zaken waar te nemen in 
deze stad en daarbij te handelen zoals comparante zelf gedaan zou hebben, 
indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

169 RAK  91 FOLIO:      59 DATUM:        07-07-1643 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Engbert  Comparant  
  Engberts, Aeltien Moeder  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn moeder de goederen van zijn vader te hebben 

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

 

De bladzijden 59v t/m 65v zijn blanco. 

170 RAK  91 FOLIO:       66 DATUM:       15-11-1639 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sweertsz, Franc de     Schuldenaar Zeilenmaker 
  Jansz, Lubbert Schuldeiser Timmerman 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Lubbert Jansz Tijmmens  een 

bedrag van ƒ100 c.g., dat hij belooft te betalen in drie termijnen, waarvoor hij 
als onderpand stelt zijn persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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171 RAK  91 FOLIO:       66 DATUM:      10-12-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrijts, Femma Comparante Wed. W. Thijmens 
  Geertsen, Hermen  Voogd Bakker 
  Voerts, Albert Voogd op het Kampereiland 
     
 samenvatting Comparante verklaart van de voogden de erfenis en goederen te hebben 

ontvangen waar wijlen haar dochter H. Willems recht op had als vaders 
erfenis, waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

172 RAK  91 FOLIO:      66v DATUM:       14-04-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vanevelt, Frans van Gevolmachtigde  
  Vanevelt, mr Joost van Volmachtgever Vader 
  Vette, mr Petrus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgever, verstrekt comparant een volmacht aan mr 

Petrus Vette om al zijn principaals goederen te administreren in Gelderland 
en Holland, Utrecht en Overijssel daarbij alle noodzakelijke formaliteiten te 
vervullen zoals comparant zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

173 RAK  91 FOLIO:      67 DATUM:       03-07-1640 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sweerts, Francis Erfgenaam Echtpaar 
  Herms, Sijken Echtgenote  
  Bonte, Thomas de Voogd Moeder L. Herms 
  Berents, Peter Voogd Moeder A. Herms 
  Herms, Gijsbert Erfgenaam Voor zijn moeder 
  Steenberch, Gerrijt Janssen Erfgenaam  
  Herms, Geertruijt Erfgename  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat de erfenis van Lijsabet en Anngien Herms in hun 

bijzijn zal worden geïnventariseerd om verkocht te worden en door de 
voogden bewaard, waarna een ieder die gerechtigd is daaruit iets kan kopen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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174 RAK  91 FOLIO:       67 DATUM:        22-09-1640 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, bij de Kruittoren 
   
 comparanten Florissen, Florijs Wdn. van Trijne Jans Vader 
  Cleijssen, Jan Janssen Voogd  
  Florissen, Wolter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrick, Jan en 

Henrickien Florijs als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ125 
c.g. en de dochter nog een bed met toebehoren en belooft hen lezen,  
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het 
vruchtgebruik. 
NB. in de kantlijn: op 04-09-1651 heeft de vader als onderpand gesteld zijn 
huis, waar nog een verplichting van ƒ300 c.g. op rust. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

175 RAK  91 FOLIO:        67v DATUM:        06-02-1641 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Frerick Wdn. van Gretien Otten Vader 
  Gerrits, Berent Voogd  
  Bouwsen, Bouwe    Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn kinderen Tijmen en Egberts als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ30 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 
   

 

 

176 RAK  91 FOLIO:        68 DATUM:        13-03-1641 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Femmegien Wed. Helmerus Struvinghe Moeder 
  Vriese, Dirck Henricks Voogd  
  Gerrijts, mr Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Engeltien Struijvings 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ300 c.g., een bed met toebehoren 
en een uitzet bij trouwen en belooft haar te verzorgen en te doen wat een  
goede moede betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het 
vruchtgebruik 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

177 RAK  91 FOLIO:      68 DATUM:       16-03-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alkemade, Floris van Volmachtgever Kapitein 
  Hatthum, mr Jan van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Jan van Hatthum om, in der minne 

of gerechtelijk, zijn zaken in deze stad waar te nemen en daarbij te handelen 
zoals comparant zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

178 RAK  91 FOLIO:      68v DATUM:       08-11-1641  

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Femme Comparante  
  Hoochstraeten, Henrick van Momber  
  Melis, mr Cornelis  Jans Voogd  
  Jans, Henrick    Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden alle goederen en de erfenis van 

haar ouders te hebben ontvangen, waarvoor zij hen bedankt  
   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

179 RAK  91 FOLIO:       69 DATUM:        11-02-1642 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Frericksen, Frerick Comparant  
  Willems, Swaene Echtgenote  
  Willems, Albart Stiefvader  
  Lamberts, Beertien Moeder  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn stiefvader en moeder alle goederen van zijn 

vader te hebben ontvangen, van zijn moeder nu nog niets, maar waarvoor hij 
op a.s. St. Jacob een bedrag van ƒ150 g.g. zal ontvangen, zodat hij afziet van 
alle verdere aanspraken op zijn vaders- en moedersdeel; hij bedankt hen met 
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belofte van vrijwaring. 
NB. in de kantlijn: op 03-04-1642 heeft comparant zijn moedersdeel 
ontvangen, met dank. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

180 RAK  91 FOLIO:       69 DATUM:       28-03-1642 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritsen, Fransch Comparant  
  Bartelsz, Anneken Echtgenote  
  Henricksz, Cornelis Voogd  
  Bartelsz, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de voogden over Jacob Petersz de Queker, 

overleden in West-Indië en van wie comparants echtgenote de erfgename is, 
alle goederen te hebben ontvangen, waarvoor zij hen bedanken met belofte 
van vrijwaring.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

181 RAK  91 FOLIO:       69v DATUM:       06-06-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritsen, Frans Volmachtgever  
  Veene, Johannes Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Veene om al zijn zaken 

waar te nemen die hij voor het stadsgerecht te doen heeft. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

182 RAK  91 FOLIO:   69v     DATUM:       14-02-1643 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Fenneken Comparante  
  Jacobsen, Merrigen Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Geertsz, Francke Erfgenaam Voorstander van 

1
) 

     
 samenvatting Comparanten verklaren dat Francke Geertsz als erfgenaam van mr Hermen 
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Rijcks heeft uitgekeerd ƒ300 c.g. aan Fenneken Jansz en ƒ100 c.g., zoals 
testamentair was bepaald dd 06-05-1641 door zijn echtgenote Fenneken 
Jacobs en ƒ400 c.g. aan Merrigen Jacobsen, waarvoor zij hem bedanken met 
belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden 

1
) van Bethlehems Vergadering 

   

 

 

183 RAK  91 FOLIO:      70 DATUM:       20-05-1643 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelis, Anne   Dochter van Fijgien Cornelis 
  Coops, Cornelis     Vader  
     
 samenvatting Comparant verklaart van haar vader de erfenis van haar moeder te hebben 

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

 

 

184 RAK  91 FOLIO:       70 DATUM:       20-05-1643 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Deventer, Molenstraatspoort   
   
 comparanten Cornelis, Anneken Wed. van Arian Gosens  Moeder 
  Nessynck, Arent Roloffs  Voogd  
  Warnersz, Herman Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrick en Albart 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

185 RAK  91 FOLIO:       70v DATUM:      29-05-1643 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Frans Wdn. van Hille Thonis   
  Henricks, Johan Voogd  
  Jansz, Jacob Voogd  
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 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Magdalena Frans als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 71 t/m 73v zijn blanco. 

186 RAK  91 FOLIO:       74 DATUM:        27-03-1639 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Woltersen, Gerrit Volmachtgever Timmerman 
  Berents, Beeltien Echtgenote  
  Willemsen, mr Jan Volmachtgever Schoenmaker 
  Berents, Geertien Echtgenote  
  Velde, Lambert vd Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Lambert van de Velde om 

het geld te vorderen dat Jan Berentsen Schouten, overleden, van de West 
Indische Compagnie nog tegoed heeft en daarbij al het mogelijke te doen, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

187 RAK  91 FOLIO:        74  DATUM:       28-03-1638 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Gijse Volmachtgever Schipper Blokzijl 
  Vette, Petrus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Petrus Vette om zijn zaken, zowel 

binnen als buiten rechten, voor het gerecht hier waar te nemen, speciaal die 
tegen Claes Janssen Hollander en daarbij te handelen in de geest van 
comparant.  

   
 bijzonderheden Jaartal moet waarschijnlijk 1639 zijn. 
   
 

 

188 RAK  91 FOLIO:       74v DATUM:       02-04-1639 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Geesien Wed. van Johan Janszens Moeder 
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  Wijringen, Peter Henricks v. Voogd  
  Eckelboom, Johan Henricks Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Henrick Jansz als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ400 c.g., een bed met 
toebehoren en de opbrengst van vaders kleren en belooft hem lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het 
vruchtgebruik.  

   
 bijzonderheden  
   

 

 

189 RAK  91 FOLIO:      74v  DATUM:      16-04-1639 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dercks, Gerrit Wdn. van Beertgen Arentsz Vader 
  Artz, Luitgen Voogd  
  Dercks, Cornelis  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Derck en Aertgen 

Gerrits 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 goede 
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 24-08-1641 verklaart de vader aan de voogden de 
erfenis van de grootvader Aert Jansz schuldig te zijn, ƒ150 c.g., die zal 
worden betaald bij de volwassenwording van de kinderen zonder rente. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

190 RAK  91 FOLIO:       75 DATUM:       11-05-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Greetgen Comparante  
  Ariaens, Ariaen Echtgenoot  
  Reijnersz, Willem Vader  
  Coijgen, Coert Voogd  
  Cuijper, Jacob Jacobs Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar vader de goederen en erfenis van haar 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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191 RAK  91 FOLIO:      75 DATUM:      1`8-05-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Frericksz, Geetgen Comparante  
  Hoochstraeten, Henrick van Momber  
  Roloffsz, Clas Voogd  
  Gerbers, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de goederen en erfenis te hebben 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

192 RAK  91 FOLIO:       75v DATUM:       11-06-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Fredericksen, Geerloff Comparant  
  Jans, Merrigien Comparante Echtg. P. Hendricksen 
  Backer, Oloff Magnissen Comparant Voogd 
  Roeloffsen, Claes Comparant Voogd 
  Meer, David ter Executeur  
     
 samenvatting Comparanten en de voogden over Wolter Petersz verklaren dat David ter 

Meer hen de legaten heeft uitgekeerd die hen door Jan Jans van Gangel 
waren toegezegd, waarvoor zij bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

193 RAK  91 FOLIO:        75v DATUM:       03-07-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thonis, Grietgen Comparante Wed. Derck Jansz 
  Hoochstraeten, Henrick van Momber  
  Wolffs, Henrick de Begunstigde  
     
 samenvatting Comparante verklaart gecedeerd te hebben het geld dat zij nog te goed heeft 

van een koe, aan Henrick de Wolffs en echtgenote: eerst ƒ18 c.g. die zij nog 
van Arendt Olofs uit Heerde krijgt, dan de ƒ7 c.g. van mr Simon Constapel en 
verder de ƒ4½ c.g. die hij ook nog schuldig is.   

   
 bijzonderheden Geen 
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194 RAK  91 FOLIO:       76 DATUM:      15-08-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis de Witte Arend 
   
 comparanten Horst, Gerrijt van der Schuldenaar Echtpaar 
  Jans, Catharina Schuldenares  
  Ruijtenburch, Arent van Schuldeiser Echtpaar 
  Berxc, jfr Geertruit Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren te hebben afgesproken met hun schuldeisers dat zij 

de schuld van ƒ1000 c.g. met een rente van zestig g.g., gevestigd op hun 
huizen, zullen aflossen zodra dit een half jaar van tevoren wordt 
aangekondigd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

195 RAK  91 FOLIO:       76 DATUM:       23-09-1639 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lamberts, Gretien  Volmachtgeefster  
  Claessen, Hendrick Volmachtgever Schoonzoon 
  Martens, Aeltien Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Aeltien Martens om, in der 

minne of gerechtelijk, haar zaken in Overijssel waar te nemen en daarbij te 
doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

196 RAK  91 FOLIO:       76v DATUM:       12-10-1639 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vaecht, jkr Garhardt Volmachtgever  
  Rentinck, Nicolaes Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Nicolaes Rentinck om, in der minne 

of gerechtelijk, zijn zaken in Steenwijk en Overijssel waar te nemen en 
daarbij alle voorkomende werkzaamheden te verrichten, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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197 RAK  91 FOLIO:      76v DATUM:        04-11-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Langenburch, d. Goswinus van Comparant  
  Wessel, Thoenijs Jans Begunstigde  
  Jans, Louwe Aanvrager Eerzaam 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij belooft heeft aan Louwe Jans en diens 

echtgenote als gevolmachtigde op te treden van Thoenijs Jans Wessel en 
echtgenote gedurende het proces.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

198 RAK  91 FOLIO:       77 DATUM:      12-11-1639 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Burgwal, naast achterhuis van wijlen Henrick J. Smit 
   
 comparanten Ghijsberts, Ghijsbert Comparant  
  Ariaens, Ariaen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant belooft op 10-05-1640 aan Ariaen Ariaens te betalen zekere 

obligatie van ƒ25 g.g. en verder nog ƒ25 g.g. met de rente, afkomstig van 
een huis op de Burgwal, dan op 10-05-1641 ƒ50 g.g. en zo verder totdat alle 
schuld is afgelost, waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

199 RAK  91 FOLIO:      77 DATUM:      02-12-1639 

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

zaken waar te nemen, speciaal die tegen Hermen en Jan Boven, dunnebier 
voerders, wegens een gekocht paard. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

200 RAK  91 FOLIO:      77v DATUM:      08-12-1639 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Greete Wed. van Jan Jacobsen Coijer Moeder 
  Hoolboom, Reinier J. Voogd Burgemeester 
  Coijer, Gerrit Jacobs Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Mette, Jan, Peter, 

Jacob, Merrigien en Hendrick Jans als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd elk kind ƒ325 c.g., de dochters een bed met toebehoren bij hun 
huwelijk, de zoons elk een paard of vijftig daalders op hun achttiende jaar 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 
   

 

 

201 RAK   91 FOLIO:       77v DATUM:       06-01-1640 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Gebbegien Wed. van Lambert Otto Moeder 
  Otten, Warner Voogd  
  Willems, Florijs Voogd  
  Janssen, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Otto, Jannegien en 

Johannes Lamberts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd voor iedere 
zoon ƒ110 c.g. en de opbrengst van de kleren en de dochter ƒ100 c.g. en een 
bed met toebehoren en belooft hen een handwerk te laten leren en te doen 
wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

202 RAK  91 FOLIO:      78 DATUM:        22-01-1640 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albarts, Geesgen Wed. van Gisbert Willemsz Moeder 
  Bondams, Peter Voogd  
  Warnersz, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Grietgen en Gerrit 

Gisberts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind een pond 
Vlaams en de helft van vijfentwintig daalders die zij in Dwingelo nog tegoed 
heeft en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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203 RAK  91 FOLIO:      78v DATUM:       24-03-1640 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Gertgen Comparante  
  Hoochstraeten, Henrick v. Momber  
  Henricks, Anthonis  Voogd  
  Berentsz, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de erfenis en goederen te hebben 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

204 RAK  91 FOLIO:      78v DATUM:       28-03-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf en goed 
  Dinxterveen, tussen Hendrick J. Haegen en Hans Bremers 
   
 comparanten Kempe, Geertien Volmachtgeefster Weduwe 
  Schoester, Jan Hendricksen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Jan Hendricksen Schoester om voor 

het gerecht van Wanneperveen te verschijnen en daar ten behoeve van Evert 
Petersen Taelen een bedrag van ƒ6 g.g. over te dragen, afkomstig van een 
goed in het kerspel van Wanneperveen, alle formaliteiten te vervullen, met 
macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

205 RAK  91 FOLIO:      79 DATUM:       07-04-1640 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arents, Geert Wdn. van Beertgen Jacobs Vader 
  Tijmensz, Laurens Voogd  
  Alberts, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jacob, Geertgen, Evert 

en Wendeltgen Geerts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd voor 
ieder kind ƒ175 c.g., de zoons bij meerderjarigheid een schuit met halve 
nering, een mantel en uitzet en de dochters een bed met toebehoren en een 
uitzet en belooft hen te verzorgen en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Zijn jongste dochter zal 
op 15 jarige leeftijd de rente van het kindsdeel ontvangen en naar school 
gaan om lezen en schrijven te leren. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

206 RAK  91 FOLIO:       79v DATUM:      15-04-1640 

 onderwerp Transport van goederen 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schelstrate, Gerrit van der Schuldenaar  
  Breda, Johan van Schuldeiser Secretaris 
     
 samenvatting Wegens ontvangen geld voor de betaling van drie jaar huishuur en de 

noodzakelijke uitrusting voor zijn reis naar West-Indië, draagt comparant 
over aan secretaris van Breda zijn lakenbereiders gereedschap: zes scheren 
met wanten, twee scheren met vier blokken, een frisierdisch met twee 
blokken enz. Hij doet dit in volle vrijheid. 

   
 bijzonderheden Details over gereedschap in de akte. 
   

 

 

207 RAK  91 FOLIO:       80 DATUM:       22-04-1640 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rutgers, Geesgen Wed. van Bartholt Coertz Moeder 
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter als vaders erfdeel te 

hebben gereserveerd ƒ5 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 Namen van de voogden zijn niet vermeld. 
   

 

 

208 RAK  91 FOLIO:        80 DATUM:       19-04-1640 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Langenburch, Gooswinus van Wdn. Geertgen Pouwels Vader 
  Langenburch, Gidius van Voogd  
  Pouwels, Johan Voogd Korfmaker 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn vier minderjarige kinderen als moeders erfdeel 

te hebben gereserveerd een bedrag van honderd daalders, te versterven van 
het ene kind op het andere en de opbrengst van moeders kleren en belooft 
hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed 
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het 
vruchtgebruik. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

209 RAK  91 FOLIO:      80v DATUM:       20-05-1640 

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

gerechtelijk, zijn zaken binnen en buiten de stad waar te nemen en daarbij te 
handelen in de geest van comparant en al het noodzakelijke te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

210 RAK  91 FOLIO:      80v DATUM:       20-06-1640 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Heuckelum, Gerrijt van Comparant  
  Bolten, Jannigien Comparante Echtg. Jan D. Banck 
  Bolten, Margrita Comparante Met J. van Breda 
  Bolten, Goosgen Comparante Idem 
  Bolt, Albert Vader  
     
 samenvatting Comparanten, mede caverende voor hun afwezige zuster Trientien Bolt, 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

211 RAK  91 FOLIO:       81 DATUM:       25-06-1640 

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

nemen voor het stadsgerecht. 
   
 bijzonderheden Geen 
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212 RAK  91 FOLIO:       81 DATUM:        10-07-1640 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Twee huizen 
  Kampen, Achter de nieuwe Muur   
   
 comparanten Henricksz, Gerrit Wdn. van Fenne Lamberts Vader 
  Twent, Dirck Voogd  
  Steenberch, Gerrit Jans Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Lambert Gerrits als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300 c.g., waarvoor 
hij zijn huizen als onderpand stelt en belooft hem lezen, schrijven en een 
handwerkt te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

213 RAK  91 FOLIO:       81v DATUM:       28-06-1640 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsen, Geert Comparant  
  Backer, Hermen Geertsen Vader  
  Sijmens, Claes Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn vader en zijn voogd de goederen en erfenis te 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

214 RAK  91 FOLIO:       81v DATUM:      08-08-1640 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritsz, Gerrigen Comparante  
  Gerritsz, Gretgen Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Jelisz, Jan Voogd  
  Warnersz, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden de goederen en erfenis te hebben 

ontvangen van hun vader, waarvoor zij hen bedanken met belofte van 
vrijwaring. De voogden worden van hun taak ontheven.  

   
 bijzonderheden Geen 
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215 RAK  91 FOLIO:      82 DATUM:       12-09-1640 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoberinck, Gerbrecht Wed. van Johan Ligger Moeder 
  Sluijter, Johan Voogd  
  Hoberinck, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan, Engele en 

Jannigien Liggers als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 
ƒ690 c.g., waarvan de tweede voogd ƒ400 c.g. en de eerste voogd ƒ290 c.g. 
zal beheren en belooft hen te verzorgen en een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goed moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

216 RAK  91 FOLIO:      82 DATUM:       25-09-1640 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Geesien Wed. van Jan Dirx Moeder 
  Wilsem, Thiman van Voogd  
  Brouwer, Rijck Andries Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar volwassen kinderen Aeltien, Dirck, Margien 

en Jannigien Jans en de minderjarige kinderen Anna en Henrickien als 
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ75 c.g., die Dirck Jans met Pasen 
a.s. aan hen zal uitbetalen en belooft de twee minderjarigen te verzorgen en 
een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden en de volwassen kinderen tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

217 RAK  91 FOLIO:      82v DATUM:       18-10-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermens, Geertruit     Volmachtgeefster Dochter H. Gisberts 
  Steenberch, Gerrit Jans Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Gerrit Jans Steenberch om haar 

zaken waar te nemen die zij tegen iemand heeft of te doen krijgt, met macht 
van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
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218 RAK  91 FOLIO:       83 DATUM:       21-10-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huizen 
  Harderwijk,  Donkelstraat  
   
 comparanten Bouwer, Gerhart Volmachtgever Luitenant 

1
) 

  Middach, jfr Bartha     Gevolmachtigde Moeder 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn moeder, de weduwe Bouwers, 

om namens hem te verkopen, verpachten of te verhuren de behuizingen in 
en buiten Harderwijk afkomstig van zijn overleden vader en daarbij alle 
formaliteiten te vervullen.  

   
 bijzonderheden 

1
) onder kolonel Wijnbergen 

   

 

 

219 RAK  91 FOLIO:      83 DATUM:       05-12-1640 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Brouwerij 
   
 comparanten Bronckhorst, Gijsbert van  Schuldenaar  
  Wilsem, Thijmen van  Schuldenaar  
  Henrix, Jelle Schuldeiser Echtpaar   -    

1
) 

  Jans, Jennigen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van eerste comparant en jfr 

Hermanna van Wijngarden, verklaren schuldig te zijn aan Jelle Henrix en 
echtgenote wegens de aankoop van een deel van een brouwerij een bedrag 
van ƒ800 g.g. en vier jaar rente tegen 6 procent; hoewel de brouwerij in 1636 
aan Jacques Arentsen is verkocht, is deze in gebreke gebleven met betaling 
van bovengenoemd bedrag en rente, daarom dragen comparanten het recht 
om dit bedrag op te eisen over aan schuldeiser en tevens wordt de 
renteverplichting vastgesteld op ƒ48 g.g. 

   
 bijzonderheden 

1
) veerschipper 

   
 

 

220 RAK  91 FOLIO:       83v DATUM:       09-12-1640 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Straetien, Gerrit Hendricksen Schuldenaar  
  Berentsen, mr Warner Schuldeiser Grofsmid 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan mr Warner Berentsen een bedrag 

van ƒ61 c.g. en enige stuivers, dat hij belooft te voldoen met Pasen a.s., als 
bij verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
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221 RAK  91 FOLIO:      84 DATUM:       12-12-1640 
 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenberch, Gerrit Jans Comparant Bediener der armen 
  Hermen, Joost Voogd  
  Groningen, Jan van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de voogden over de kinderen van Fennegen 

Thoenis, Thoenis en Gretien Jansz, het geld te hebben ontvangen van hun 
vader, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

222 RAK  91 FOLIO:      84 DATUM:       08-01-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schroeder, Evert Volmachtgever uit Sulingen   
  Rijckman, Claes Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, als erfgenaam van zijn vader Johan Schroeder, burgemeester 

van Sulingen, heeft een volmacht verstrekt aan Claes Rijckman om, in der 
minne of gerechtelijk, de vijfendertig rijksdaalders te ontvangen die hem 
toekomen van Jan Dirx van Dijpholt volgens obligatie dd 08-10-1615 en 
daarbij al het nodige te doen, zoals comparant zelf gedaan zou hebben 
indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

223 RAK  91 FOLIO:      84v DATUM:       29-01-1641 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrit, Greetgen Schuldenares  
  Brouwer, Rijck Andriessen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Rijck Andriessen Brouwer een 

bedrag van ƒ35-15 c.g. wegens geleverd bier en belooft dit in twee termijnen 
te betalen, de helft in mei a.s. en de andere helft met St. Michael 1641, 
waarvoor haar goederen onderpand zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
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224 RAK  91 FOLIO:       85 DATUM:      19-02-1641 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Gerrit Wdn. van Lamme Jansz Vader 
  Ende, Egbert Jans opt Voogd  
  Aartz, Steven  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willem, Johan, Mette, 

Henrick, Gerrit en Henrick Gerrits als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd ƒ200 c.g. ieder kind en de zoons een goed paard of vijftig 
daalders en de dochters een bed met toebehoren en belooft hen een 
ambacht te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik totdat de 
kinderen 20 jaar zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

225 RAK  91 FOLIO:       85 DATUM:       02-03-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Golde Comparante  
  Hoochstraeten, Henrick van Momber  
  Lubbertsz, Nijck Voogd  
  Twent, Johan Voogd Overleden 
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden alle goederen en erfenis te hebben 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

226 RAK  91 FOLIO:       85v DATUM:        19-03-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mije, Goevert van der Volmachtgever  
  Veene, Johannes Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Veene om, in der minne of 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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227 RAK  91 FOLIO:      85v DATUM:      09-04-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Voerman, Gerrit Henricks Comparant  
     
 samenvatting Comparant verklaart, om zijn vee te behouden dat verpand is door de 

erfgenamen van IJsselmuiden, aan hen ƒ26 g.g. te betalen binnen een 
maand, als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

228 RAK  91 FOLIO:       85v DATUM:       03-05-1641 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Hofstraat 
   
 comparanten Woltersz, Gerrit Comparant Timmerman 
  Dijck, Jan Gerritsz van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart overgedragen te hebben aan Jan Gerritsz van Dijck een 

bedrag van ƒ570 c.g. met de rente die vervalt met Pasen, afkomstig van 
Berend Gerritsz Smitt vanwege [de aankoop van] een huis dd 10-03-1640. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

229 RAK  91 FOLIO:       86 DATUM:       04-06-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Grete Comparante  
  Herms, Lubbert Echtgenoot  
  Henricks, Goesen Stiefvader  
  Albarts, Aeltien Moeder  
  Asmus, Filips Voogd  
  Jans, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar stiefvader en moeder de erfenis en goederen 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

230 RAK  91 FOLIO:       86 DATUM:        04-06-1641 
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 onderwerp Verklaring van notoriteit 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Clasen, Berent Comparant 41 jaar 
  Jurriaensz, Roloff Comparant 28 jaar 
  Burger, Johan van Aanvrager Muiden 
  Abrahams, Cornelisgen Echtgenote  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat Johan Cornelis naar Oost-Indië gevaren is; hij is 

de broer van de overleden vrouw van Berend Claesen, Grietje Cornelis en 
van wijlen  Anneken en Janneke Cornelis. Anneke Cornelis was de moeder 
van Cornelis Abrahams. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

231 RAK  91 FOLIO:       86v DATUM:      10-06-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Holl, jfr Gerardina Volmachtgeefster  
  Wijnbergen, jkr Everhard van Gevolmachtigde Echtgenoot 
  Wijnbergen, jkr Wijchman van Idem  
  Wijnbergen, jkr Lodewijck v. Idem Neef 
  Wijnbergen, jkr Henrick van Idem Neef 
  Molt, mr Adriaen Idem Advocaat hof Utrecht 
  Cortenis, N. Idem Secretaris  Montfort 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot en andere 

familieleden om, in der minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen 
betreffende het sterfhuis van haar vader jkr Hermen Holl, haar zuster Maria 
van Halmale, overleden te Montfort in 1639 en van haar ooms jkr Richart en 
Fransch Holl en dit alles tegen haar broer en zus jkr Nicolaes Holl en  
Barbara Holl, weduwe jkr Alexander van den Borge, daarbij alle 
noodzakelijke handelingen te verrichten, boedels te scheiden en te verdelen 
enz., alles met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

232 RAK  91 FOLIO:       87 DATUM:      28-06-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Broederweg 
   
 comparanten Santen, Gerhardt van Comparant Raadslid 
  Backer, mr Roeloff Hermsz Schuldenaar Chirurgijn 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat mr Roeloff Hermsz Backer een kapitaal van ƒ50 

phs.g. heeft afgelost, gevestigd op een huis in de stad, waarvoor hij hem 
bedankt met belofte van vrijwaring. Omdat de rentebrief niet voorhanden is, 



80 
 

belooft comparant de akte te casseren en eventueel later de brief te 
overhandigen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

233 RAK  91 FOLIO:      87v DATUM:      05-07-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Segers, Geertgen    Comparante  
  Jacobs, Peter Echtgenoot  
  Aertz, Johan Voogd  
  Aertz, Hermen 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 
   

 

 

234 RAK   91 FOLIO:      87v DATUM:       05-11-1641 

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

der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen en al het nodige te doen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

235 RAK  91 FOLIO:      88 DATUM:        29-11-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egbertsz, Geesien Comparante  
  Willemsz, Henrick Echtgenoot  
  Henricks, Anneken Moeder  
  Steenberch, Toenis Voogd  
  Berents, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar moeder de erfenis en goederen van haar 

vader te  hebben ontvangen, waarvoor zij haar bedankt met belofte van 
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vrijwaring. De voogden worden van hun taak ontheven. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

236 RAK  91 FOLIO:       88 DATUM:       17-01-1642 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Gerritsz, Gijsbert Wdn. van Aeltien Dirricksz Vader 
  Stevents, Coert Voogd  
  Winolt, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Peter en Henrick 

Gijsbertsz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ450 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 en bepaalt dat bij zijn overlijden zoon Henrick de revenuen 
zal ontvangen; later heeft hij dit gewijzigd in een bedrag van ƒ200 c.g. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

237 RAK  91 FOLIO:      88v DATUM:        19-01-1642 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coerts, Golde Wed. van Hermen Henricks Moeder 
  Coerts, Peter Voogd  
  Dirricksen, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Lammegen Herms als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ400 c.g., waarvan de voogden 
onmiddellijk ƒ300 c.g. ontvangen, de rest blijft onder de moeder en verder 
een bed met toebehoren; zij 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 
   

 

 

238 RAK  91 FOLIO:       89 DATUM:       02-05-1642 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Segers, Grietgen   Comparante  
  Jacobs, Peter Echtgenoot  
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  Stevens, Trijntien Stiefmoeder   
  Aerz, Hermen    Voogd  
  Bosch, Johan Aerz Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar stiefmoeder en voogden de goederen en 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

239 RAK  91 FOLIO:      89 DATUM:       18-05-1642 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritz, Grietgen Comparante  
  Hoochstraeten, Henrick van Momber  
  Dercks, Gerrit   Voogd  
  Buck, Johan Albarts Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de erfenis en goederen van haar 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

240 RAK  91 FOLIO:       89v DATUM:         01-06-1642 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Loose, jfr Geertruit Comparante  
  Beeck, jkr Jan van der Echtgenoot Bgm Deventer 
  Loose, jfr Anna Helena Comparante  
  Ruijtenburch, Arent van Voogd Raadslid 
  Gansneb gnd T., Otto Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden de erfenis en goederen van hun 

ouders ontvangen te hebben en een goede afrekening van de administratie, 
waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

241 RAK  91 FOLIO:       90 DATUM:       23-06-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
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 comparanten Sirxma, Goosen van  Volmachtgever Koopman A’dam 
  Leonardus, Paulus de Gevolmachtigde Predikant 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Paulus de Leonardus om, in der 

minne of gerechtelijk, kooppenningen, schulden en renten te innen die hem 
toekomen, zowel binnen als buiten rechten, daarbij te handelen in de geest 
van comparant en daarvan rekenschap af te leggen, met macht van 
substitutie, waardoor hij, gevolmachtigde, Johannes Veene, IUDr, voor het 
gerecht heeft gesubstitueerd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

242 RAK  91 FOLIO:       90v DATUM:       00-08-1642 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Frerix, Greetien Comparante  
  Breda, Johan van Momber  
  Geerts, Geesien Weduwe van Cl. Roeloffs 
     
 samenvatting Comparante, dochter van Frerick Jacobs en Woutertien Jacobs, verklaart 

van de weduwe van haar voogd Claes Roeloffs de erfenis en goederen van 
haar ouders te hebben ontvangen, waarvoor zij bedankt met belofte van 
vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

243 RAK  91 FOLIO:       90v  DATUM:      29-08-1642 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reijnersz, Gijsbert Comparant  
  Dirricks, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant, mede caverende voor zijn schoonvader Jan Willemsz, verklaart 

van de voogd over diens zoon, Willem Jansz, een bedrag van ƒ200 c.g. te 
hebben ontvangen, dat op Jan Willemsz is overgegaan, waarvoor hij bedankt 
met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

244 RAK  91 FOLIO:       91 DATUM:       ongedateerd 

 onderwerp Verklaring 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lijnde, Goosen Jans  Comparant Wdn. Trijntje  Henricks 
  Goertsen, Jauke Voogd  
  Roeloffs, Heine Voogd Overleden 
     
 samenvatting Comparant verklaart van de voogden over zijn overleden echtgenote de 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

245 RAK  91 FOLIO:       91 DATUM:       10-11-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Craemers, Geertruijdt Volmachtgeefster Wed. J. Scheuckinck 
  Teeckelenburg, Temmer H. v.  Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Temmer Henricksen van 

Teeckelenburg om, in der minne of gerechtelijk, van Berendt Wolterdinck te 
vorderen een restant van tien rijksdaalders met schadegeld, dat comparante 
nog steeds van hem tegoed heeft en daarbij al het nodige te doen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

246 RAK  91 FOLIO:        91v DATUM:       15-12-1642 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geers, Johan Schuldenaar Rademaker 
  Hermens, Heijne   Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Heijne Hermens een bedrag van 

ƒ23-6 c.g., dat hij belooft te betalen met Nieuwjaar 1643 en waarvoor hij als 
onderpand stelt zijn persoon en goederen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

247 RAK  91 FOLIO:       91v DATUM:       02-02-1643 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Mulener, Gert Jansz Schuldenaar Echtpaar 
  Gerrits, Steijne Schuldenares  
  Dirksz, Hans   Schuldeiser Echtpaar 
  Lindemans, Leentgen  Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hans Dirksz en diens echtgenote 

een bedrag van ƒ100 c.g., dat zij beloven te betalen op 17-01-1644 tegen 6 
procent en waarvoor zij hun persoon en goederen als onderpand stellen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

248 RAK  91 FOLIO:       92 DATUM:       22-02-1643 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Soemers, Gerrigen Comparante  
  Coertsz, Mechtelt Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Dirricks, Hermen Comparant  
  Dirricks, Roeloff Comparant  
  Coerts, Francke Erfgenaam  Voorstander van 

1
) 

     
 samenvatting Comparanten verklaren van de erfgenaam van mr Hermen Rijcks ontvangen 

te hebben de legaten die deze per testament aan hen had toegekend dd 22-
11-1642, n.l. aan Gerrigen Somers ƒ200 c.g., aan Mechtelt Coertsz ƒ100 c.g. 
en aan de jongens van Dirricks ieder ƒ200 c.g., waarvoor zij bedanken met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden 

1
) Bethlehems Vergadering 

   

 

 

249 RAK  91 FOLIO:       92 DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Gisbert Comparant  
  Willems, Wi…(?) Comparant  
  Landou, mr Hans van der Voogd  
  Derkx, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden de erfenis en goederen te hebben 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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250 RAK  91 FOLIO:      92v DATUM:      10-06-1643 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lenerts, Gretien Comparante  
  Lamberts, Henrick Echtgenoot  
  Herms, Joost Voogd  
  Willems, Joost Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de erfenis en goederen van haar 

moeder, haar ooms en broer ontvangen te hebben, waarvoor zij haar vader 
en voogden bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

251 RAK  91 FOLIO:      92v DATUM:       08-07-1643 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Santen, Gerhardt van Volmachtgever Raadslid 
  Groenwegen, N. Gevolmachtigde Procureur – 

1
) 

     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan N. Groenwegen om namens hem, met 

middelen van recht, al zijn zaken waar te nemen die hij voor het gerecht van 
Amsterdam te doen heeft tegen Thomas Caue, Eduwart Man of wie dan ook 
en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) postulant voor het gerecht te Amsterdam 

   

 

 

252 RAK  91 FOLIO:       93 DATUM:       03-08-1643 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubbers, Gerbrecht Volmachtgeefster Wed. Johan Jelisz 
  Hoochstraeten, Henrick van  Momber  
  Fotte, Geert Cornelisz     Gevolmachtigde  
  Fotte, Claes Cornelisz    
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Geert en Claes Fotte om, in der 

minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen bij Wolter Baerhuis alias 
Schaep, schipper uit Leeuwarden inzake een gehuurde en niet geleverde 
schuit, anno 1637 aangenomen en daarbij al het nodige te doen, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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253 RAK  91 FOLIO:       93 DATUM:        03-08-1643 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Loesen, Goedefrund te Volmachtgever Goudsmid Dusseldorf 
  Calsbach, mr Anthonius   Gevolmachtigde Zwager 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zwager Anthonius Calsbach om 

zich naar Middelburg te begeven om van de bewindhebbers van de 
Oostindische Compagnie de gage te vorderen van comparants zoon Johan 
Loesen, in dienst van de Oostindische Compagnie op het schip [niet 
vermeld] … 

   
 bijzonderheden Niet af. 
   

 

 

254 RAK  91 FOLIO:      93v DATUM:      08-08-1643 

 onderwerp Adoptie 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goetcoop, Goijert Cornelijs Comparant Samereurschipper 

1
) 

  Luijt, Jan Huijberts Oom  
     
 samenvatting Comparant is weduwnaar van Geertien Willems, dochter van Willem 

Visscher, majoor van Kampen; Geertien, die eerst getrouwd was met Evert 
de Swaert, bij wie zij een zoon Henrick Everts de Swaert heeft, die geen 
vadersdeel heeft ontvangen, heeft bij comparant nog drie kinderen 
gekregen. Om problemen te voorkomen, heeft comparant het kind uit het 
eerste huwelijk geadopteerd, zodat deze dezelfde rechten heeft als de andere 
kinderen, waarmee de oom van Henrick Everts akkoord is gegaan in Zutphen 
07-07-1643. 

    
 bijzonderheden 

1
) schipper op de rivieren Sambre et Meuse (B).                

   
 

 

255 RAK  91 FOLIO:      94 DATUM:       04-09-1643 

 onderwerp Volmacht  
   
 onroerend goed Een stuk land 
   
 comparanten Steenberch, Greetien Volmachtgeefster  
  Steenberch, Jacob Roeloffs.  Momber Ontvanger Mastenbroek 
  Steenberch, Berendt Gevolmachtigde  
  Steenberch,Claes Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar broers Berendt en Claes om 

voor het gerecht van Wanneperveen haar aandeel in een stuk land over te 
dragen, geërfd van haar broer Otto, aan Aelt Peters en daarbij al het nodige 
te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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256 RAK  91 FOLIO:       94 DATUM:       12-09-1643 
 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Geertruit Comparante  
  Hoochstraeten, Henrick van Momber  
  Jansz, Wolter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat Wolter Jansz, voogd over wijlen Johan Jansz Sael, 

haar heeft uitgekeerd ƒ12,50 g.g. per jaar zoals haar toekomt afkomstig van  
het ouderlijk huis in de Nieuwstraat, waarvoor zij hem bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Niet af 
   

 

De bladzijden 94v t/m 95v zijn blanco. 

257 RAK  91 FOLIO:      96 DATUM:      05-02-1639 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nueuenburch, mr Hans van Wdn. Anneken Jansz Vader 
  Henricksz, Arent Voogd  
  Lubberts, Allert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Johan en Gretgen Hans 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind honderd daalders, 
een bed met toebehoren en een uitzet 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 
   

 

 

258 RAK  91 FOLIO:      96 DATUM:       ongedateerd  

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mr Hans                   Schuldenaar  
  Geerloffs, Berent     Schuldeiser Echtpaar 
  Hans, Stijne         Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Berent Geerloffs en zijn echtgenote 

een bedrag van ƒ50 c.g. afkomstig van wijlen zijn moeders goederen, dat hij 
belooft te betalen heden over zes weken, waarvoor hij zijn persoon en 
goederen ten onderpand stelt   

   
 bijzonderheden Geen 
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259 RAK  91 FOLIO:      96v DATUM:       07-02-1639 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erve en goed 
  Kampen, in de Hagen 
   
 comparanten Stevens, Henrick Weduwnaar Vader 
  Janssen, Marten      Voogd  
  Henrix, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Henrix en zijn dochter 

Geese Henrix als moeders erfdeel en dat van grootmoeder Trijne Jans te 
hebben gereserveerd ƒ70 c.g. waarvoor zijn huis onderpand is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

260 RAK  91 FOLIO:       96v DATUM:       11-02-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubbertsen, Hartgert Comparant  
  Aertsen, Willem Comparant De zoon van … 
     
 samenvatting Comparanten verklaren van Jan Berentsen, metselaar en Johan Berents 

ontvangen te hebben de borgstelling die zij op 27-03-1637 hebben gesteld 
ten behoeve van Willem Arent en Henrick Coopsen, volgens het 
schuldprotocol.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

261 RAK  91 FOLIO:       97 DATUM:      13-03-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aelts, Henrick Borg Kuiper Venestraat 
  Vrijdagh, Jan Goertsen Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart belooft te hebben op a.s. Martini aan Ghijsbert Dirx te 

betalen, als zijn eigen schuld, een bedrag van ƒ120 c.g. zoals Jan Goertsen 
Vrijdagh behoort te doen en waarop reeds beslag is gelegd en comparant zal 
daarna op de voorschreven termijn schadeloos worden gesteld  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

262 RAK  91 FOLIO:       97 DATUM:        03-03-1639 
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 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Henrickgen Comparante Zusters 
  Jacobs, Gertgen Comparante Id.  
  Hoochstraeten, Henrick van Momber  
  Spierlijnck, Henrick Gerritsz Voogd  
  Smitgen, Albert Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van haar voogden de goederen te hebben ontvangen 

van haar overleden ouders, waarvoor zij hen bedanken met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

263 RAK  91 FOLIO:       97v DATUM:       28-03-1639 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Amersvoorder, Hendrick Wdn. van Mechtelt Jans Vader 
  Lucassen, Jan Voogd  
  Coopssen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Geesien Jans als  

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. en de opbrengst van 
moeders kleren 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 
   

 

 

264 RAK  91 FOLIO:       97v DATUM:      22-04-1639 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Everts, Henrick Schuldenaar  
  Benier, Evert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Evert Benier een bedrag van ƒ37-12  

c.g. wegens voorgeschoten huishuur, dat hij belooft te betalen met ƒ1 g.g. 
per week vanaf heden, waarvoor hij al zijn goederen ten onderpand stelt.   

   
 bijzonderheden Geen 
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265 RAK  91 FOLIO:      98 DATUM:       24-04-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis, erf en brouwerij 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Kaa, Hermen Gijsberts Comparant Brouwer 
  Geertsen, Thijs Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart de jaarlijkse rente van ƒ8-8 c.g. uit zijn huis en 

brouwerij te hebben betaald aan de voogd over Alijt Jochems voor haar 
onderhoud en belooft verder de hoofdsom over vijf jaar af te lossen, 
waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

266 RAK  91 FOLIO:      98 DATUM:      06-05-1639 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoochstraeten, Henrick v. - jr Gevolmachtigde  
  Breda, Casper van  Volmachtgever Weesmeester 
  Feits, Staet Volmachtgever Echtg. A. Kijckepost 
  Stuirman, Henrick Crachtsen Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting De bedienaren van de armen en de erfgenamen van mr Michiel Joachims  en 

Aeltgen Suirbeecke hebben comparant indertijd een volmacht gegeven om 
hun zaken te behartigen en daarom schakelt comparant nu Henrick 
Crachtsen Stuirman in om, in der minne of gerechtelijk, uitstaande schulden 
te innen binnen deze stad betreffende het erfhuis.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

267 RAK   91 FOLIO:      98v DATUM:       ongedateerd 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lucasz, Herms Comparant  
  Wijnolts, Anneken Echtgenote  
  Fransz, Henrick Voogd  
  Berents, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart namens zijn echtgenote van haar voogden de erfenis en 

goederen van haar moeder te hebben ontvangen, door haar vader Wijnolts 
Jansz bewezen, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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268 RAK  91 FOLIO:     99 DATUM:        22-05-1639  

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Hermen Schuldenaar  
  Hendericksen, mr Jan Schuldeiser Barbier 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan mr Jan Hendericksen ƒ9 c.g. en 

enige stuivers, die hij belooft te betalen in twee termijnen: de helft over 
negen weken en de andere helft over negen weken daarna. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

269 RAK  91 FOLIO:      99 DATUM:       13-07-1639 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Henrick Volmachtgever Wdn. Jennegen Jans 
  Spangemacher, Thomas Gevolmachtigde Procureur Oldenzaal 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Thomas Spangemacher om, in der 

minne of gerechtelijk, van Gerrit Lucas, alias Geelinck, het geld te vorderen 
dat hem, comparant, toekomt en daarbij al het nodige te doen, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

270 RAK  91 FOLIO:       99v DATUM:       13-07-1639 

 onderwerp Transport van aanspraken 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Henrick Comparant  
  Nijenhuijs, Henrick Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart getransporteerd te hebben aan Henrick Nijenhuijs de 

aanspraken die hij heeft op Gerrit Lucas, alias Geelinck, uit Oost(?) om hem 
schadeloost te stellen en dit alles onder verband van zijn persoon en 
goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

271 RAK  91 FOLIO:      99v DATUM:      27-08-1639 

 onderwerp Voogdij 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Denijs, Hermen Comparant  
  Kistemaecker, Lambert Jans. Comparant  
     
 samenvatting Comparanten hebben van de Raad de voogdij geaccepteerd over de 

kinderen van Jan Stelle en Evertien Jacobs, om te helpen bij de verdeling en 
verkoop van de meubels. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

272 RAK  91 FOLIO:      100 DATUM:      31-08-1639 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goerts, Heijltgen    Wed. Jacob Jacobs Moeder 
  Henricksen, Albert Voogd  
  Petersz, Willem Voogd  
               
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Margretha en 

Geesgen Jacobsz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ30 g.g. 
en belooft hen een goed handwerk te laten leren en te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

273 RAK  91 FOLIO:      100 DATUM:      31-08-1639 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Creuevanger, Hendrick Volmachtgever  
  Stuirman, Henricus Crachtsen Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henricus Crachtsen Stuirman om, in 

der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen en daarbij al het nodige 
te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

274 RAK  91 FOLIO:     100v DATUM:      05-12-1639 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Goederen in Brunnepe 
   
 comparanten Stercke, Henrick Wdn. van Toentien Goerts Vader 
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  Plancius, Jacobus Voogd  
  Veene, Jan Gerrijts Voogd  
  Meijer, Ghijsbert Hermssen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Anna en Aleijda Stercke 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van zijn landerijen, 
hagen, venen, hoven, huizen en renten, ook met de lasten van dien; van de 
boomgaard en huis in Brunnepe en de plaats aan de Steendijk komt de helft 
aan hem toe en aan tante Merrigien Stercke een ander deel. Verder geeft hij 
zijn kinderen de helft van de inboedel en huisraad, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Details in de akte. 
   

 

 

275 RAK  91 FOLIO:      101v DATUM:      25-12-1639 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. Hof 
      Brunnepe, St. Nicolaasdijk 
  2. Huis met hof 
      Kampen, Groenestraat  
   
 comparanten Willems, Hendrick Wdn. van Jacobbien Hendrix Vader 
  Sperlinck, Hendrick Ger. Voogd  
  Kuerbeecke, Albart vd Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Jennegen Hendrix als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd de erfenis van haar grootmoeder en 
oom, verder een bedrag van ƒ3500-19 c.g. en een hof, van de andere 
grootmoeder een huis, nog ƒ200 c.g. en een goed bed met toebehoren bij 
haar huwelijk, alles overhandigd aan de voogden om te worden belegd, 
waarmee zij tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

276 RAK  91 FOLIO:      102 DATUM:      27-12-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Land 
  Zalk 
   
 comparanten Segers, Henrick Comparant  
  Peters, Altgen Weduwe Johan Louwsen 
     
 samenvatting Comparant verklaart van de weduwe van Johan Louwsen de resterende ƒ85 

ontvangen te hebben waar hij nog recht op had vanwege verkoop van land in 
Zalk aan Johan Louwsen, waarvoor hij haar bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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277 RAK  91 FOLIO:       102 DATUM:       07-01-1640 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Engele, Henrick Gevolmachtigde Alias Jansz    
  Meer, David ter Executeur  
     
 samenvatting Comparant, krachtens zijn volmacht dd 24-12-1639 voor het gerecht van 

Gangelt in het vorstendom Gulik gepasseerd, verklaart aan Johan Rabbe en 
Johan Cromme als legataris van Johan Jansz van Gangelts testament, dat 
David ter Meer hem de legaten heeft uitbetaald die zijn opdrachtgever 
competeerden vanwege het testament van Jan Jansz van Gangelt, waarvoor 
hij hem bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

278 RAK  91 FOLIO:        102v DATUM:       21-01-1640 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Giseler, Henrick Wdn. van Hijne Lucas Vader 
  Frericks, Willem   Voogd  
  Boemer, Jan     Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Frerick Giseler als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd honderd daalders te betalen aan de voogden 
met Pinksteren a.s. 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 
   

 

 

279 RAK  91 FOLIO:       102v DATUM:       02-02-1640 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Johan Schuldenaar  
  Petersz, Louwe Schuldeiser  
  Petersz, Jacob Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Louwe en Jacob Petersz een 

bedrag van ƒ100 c.g., dat hij belooft te betalen op a.s. Vastenavond 1641, 
waarvoor hij zijn drie koeien als onderpand stelt en zijn verdere goederen.   

   
 bijzonderheden Geen 
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280 RAK  91 FOLIO:      103 DATUM:      07-02-1640 

 onderwerp Aflossing 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 

  Kampen, Vloeddijk 
   
 comparanten Steege, Jan ter Schuldenaar Echtpaar 
  Jans, Aeltien Schuldenares  
  Jansen, Jan Schuldeiser Knopenmaker 
     
 samenvatting Comparanten beloven na verloop van twee jaar aan schuldeiser weer ƒ200 

g.g. te zullen aflossen van hetgeen zij van hem hebben geleend; nu hebben 
zij een jaar rente ad ƒ12 g.g. betaald, gevestigd op hun huis.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

281 RAK  91 FOLIO:      103 DATUM:      24-03-1640 

 onderwerp Voogdij 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Munter, Henrick Comparant  
  Bronckhorst, Peter van Comparant  
  Hermsz, Geertien Weduwe Van Johan Vaerne 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de dochter van Johan Vaerne, sergeant onder 

kapitein Griffens, verklaren van Geertien Hermsz, weduwe van sergeant 
Vaerne, voor hun pleegkind te hebben ontvangen ƒ40 c.g. conform het 
testament door de sergeant voor Schepenen van Nijmegen gemaakt; zij 
beloven de weduwe jaarlijks de rente daarvan te geven, evenals van het 
bedrag van ƒ40 c.g. van de dochters overleden moeder. De weduwe belooft 
het kind op te voeden tot haar vijftiende jaar, zoals in het testament 
gevraagd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

282 RAK  91 FOLIO:      103v DATUM:       15-04-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Venestraat 
   
 comparanten Jansz, Henrick Volmachtgever  
  Jansz, Herman Volmachtgever  
  Hoochstraeten, H. van - jr Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Hendrick van Hoochstraeten jr 

om namens hen de kooppenningen te ontvangen van Johan Hermens 
Snijder wegens het door hun verkochte huis afkomstig van de weduwe van 
Johan Hermensz Backer en daarbij al het nodige te doen. 
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 bijzonderheden Geen 
   
 

 

283 RAK  91 FOLIO:       104 DATUM:       29-04-1640 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Hendrickien  Comparante  
  Hendrix, Jelle Voogd Eerzaam 
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogd de erfenis en goederen te hebben 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

284 RAK  91 FOLIO:      104 DATUM:      08-05-1640 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Henrickien Comparante Alias Sweerts 
  Bevergeerde, Jurrien van Echtgenoot  
  Sweertsz, Gerhart Comparant Broers 
  Sweertsz, Dirck  Comparant  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij, vanwege de testamentaire dispositie dd 04-

04-1625 van hun overleden ouders, zijn overeengekomen dat zij zich niet  
zullen houden aan het oorspronkelijke testament.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

285 RAK  91 FOLIO:      104v DATUM:      04-06-1640 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Laurents, Hendrickien   Wed. van Arent Roloffsen  Moeder 
  Arentsen, Arent Voogd  
  Wachter, Gerrit  Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Roloff, Lambert, 

Johan, Henrick en Peter Arentsz als vader erfdeel te hebben gereserveerd 
samen ƒ16 c.g. en Peter Arentsz ƒ12 c.g. en belooft hen te verzorgen en te 
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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286 RAK  91 FOLIO:       104v DATUM:       12-07-1640 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thonis, Hermtgen Schuldenares Wed. B.J.v.Osenbrugge  
  Hoochstraeten, H. v. Momber  
  Thonis, Gerritgen  Schuldeiseres  
       
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Gerritgen Thonis een bedrag van 

ƒ226 c.g.. dat zij belooft te betalen en waarvoor haar persoon en goederen 
onderpand zijn .   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

287 RAK  91 FOLIO:      104v DATUM:       12-07-1640 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thonis, Heintgen Schuldenares Wed. B.J. v. Osenbrugge 
  Hoochstraeten, Henrick van Momber  
  Jans, Egbert Schuldeiser en G. Thonis 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan het echtpaar Egbert Jans en 

Gerritgen Thonis een bedrag van ƒ310 c.g., dat zij belooft te betalen en 
waarvoor haar persoon en goederen onderpand zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

288 RAK  91 FOLIO:     105 DATUM:      17-07-1640 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis het Blauwe Schepel 
   
 comparanten Stuirman, Henrick Crachtsen Gevolmachtigde  
  Egmont, jkr Bartholomeus v. Volmachtgever  
  Egmont, jfr Theodora van Volmachtgeefster  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgevers, verklaart comparant ontvangen te hebben van 

Alardt Rutgers en diens echtgenote van een bedrag van ƒ100 g.g. de 
jaarlijkse rente ad ƒ6 g.g., die wijlen jfr Geertruidt Hoendrix uit het huis van 
Alart Rutgers toekwamen en die opdrachtgevers uit een boedelscheiding 
competeren, waarvan de oorspronkelijke rentebrief onvindbaar is. 

   
 bijzonderheden Geen 
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289 RAK  91 FOLIO:      105 DATUM:       13-08-1640 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Frericks, Henrickien Wed. van Gerrit Jansz Moeder 
  Koijer, Gerrit Jacobs Voogd  
  Rijcks, Albert Voogd Brouwer 
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Mettgen en Gerrit 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

290 RAK  91 FOLIO:       105v DATUM:       22-08-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Visscher, Hendrick Hendricksen Volmachtgever  
  Visscher, Lubbert Hendricksen Gevolmachtigde Broer - Muiden 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn broer Lubbert om, in der minne 

of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen, de uitstaande kooppenningen te 
innen van de helling verkocht aan Wijnandt Thijmen en andere uitstaande 
rekeningen en verder al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

291 RAK  91 FOLIO:      106 DATUM:       00-09-1640 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cool Smit, mr Hans  Wdn. van Maria de Sain Vader – 

1
) 

  Sain, Anthonie de Voogd Eerzaam 
  Wegewaert, Kijlian Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Davidt, Hermen, 

Daniel, Mariken, Susanna en Anthoni Cool Smit als moeders erfdeel te 
hebben gereserveerd samen een bedrag van ƒ700 c.g., de dochters een bed 
met toebehoren, alles te versterven van het ene kind op het andere en 
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat 
een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.   
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 bijzonderheden 

1
) van den Landouwe 

   

 

 

292 RAK  91 FOLIO:      106v DATUM:       17-10-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jansz, Johan Volmachtgever Echtpaar 
  Strucks, Henrickien Volmachtgeefster  
  Hoochstraeten, Henrick van Momber  
  Hoochstraeten, Henrick v. jr Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Henrick van 

Hoochstraeten jr om hun zaken waar te nemen, met name om het huis van 
hun ouders te verkopen en daarbij al het nodige te doen, met macht van 
substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

293 RAK  91 FOLIO:      106v DATUM:        31-10-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wolffsen, Henricus Gevolmachtigde  
  Wolffsen, d. Rijckman Volmachtgever Vader - IUL 
  Haeve, Frerick ten Volmachtgever Burger vaandrig Zwolle 
  Stuirman, Henricus Cracht. Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgevers, verstrekt comparant op zijn beurt een 

volmacht aan Henricus Crachtsen Stuirman om hun zaken waar te nemen, 
zowel binnen als buiten rechten en daarbij te handelen in de geest van 
comparanten, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

294 RAK  91 FOLIO:        107 DATUM:      23-11-1640 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kae, Hermen Gijsbertsen Schuldenaar  
  Dirricksen, Frerick Schuldeiser Moutmaker Harlingen 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Frerick Dirricksen een bedrag van 

ƒ82-12 c.g. wegens geleverd mout en belooft dit te betalen op a.s. 
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Vastenavond 1641, als bij verwonnen panden. 
NB. in de kantlijn: op 31-05-1641 heeft Peter Frericksen, zoon van 
schuldeiser, gemeld van bovenstaande te zijn voldaan, met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

295 RAK  91 FOLIO:        107 DATUM:       16-02-1641 

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

der minne of gerechtelijk, zijn zaken in Elburg en Gelderland waar te nemen 
als procurator ad lites en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

296 RAK  91 FOLIO:        107v DATUM:       02-03-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Spijerlinck, Henrick Gerritsz  Comparant Kerkmeester G. Gasthuis 
  Henricksen, Alt  Ex-curator  
  Petersz, Jurrien Idem  
  Jacobsz, Peter Administrateur  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat voormalige curatoren van het Gasthuis hem in 

voorschreven functie zegel, brieven en geld hebben overhandigd voor het 
Gasthuis, waarvan Peter Jacobsz de administratie had, waarvoor zij hen 
bedanken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

297 RAK  91 FOLIO:       107v DATUM:        11-03-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Herman Comparant Broers 
  Berents, Henrick Comparant  
  Gerrijts, Aeltien Stiefmoeder  
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  Dirx, Ghijsbert Voogd  
  Lamberts, Dirck Voogd  
     
 samenvatting Comparante, zoons van Berend Hermssen Cuijper, verklaren dat zij van hun 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

298 RAK  91 FOLIO:      108 DATUM:      22-03-1641 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brouwer, Hermen Willemsen Schuldenaar  
  Steenberch, Gerrit Jans Schuldeiser  
  Hendricksen, Cornelis Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over de dochter van 

Lijphert Lijphertsen een bedrag van ƒ256 c.g., dat hij belooft te betalen met 
drie weken, als bij verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

299 RAK  91 FOLIO:      108 DATUM:      06-06-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Helmersen, Henrick Comparant  
  Spijerlijnck, Henrick Gerritsz Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij van de erfgenamen van Aert Bartholtsen de 

schuldbekentenis van Lambert Aertzen groot ƒ100 g.g. heeft ontvangen, 
gedateerd 05-05-1618 in Grafhorst, waarvan iedere vergadering (hofje) ƒ8-16 
ontvangt 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

300 RAK   91 FOLIO:      108 DATUM:       ongedateerd 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Beens, Henrickien   Comparante  
  Clas, Lutte     Echtgenoot  
  Hermens, Hermen   Voogd  
  Arents, Vribbelt Voogd  
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 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 
   

 

 

301 RAK  91 FOLIO:     108v DATUM:         28-07-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Henrick Comparant Echtg. Elsgen Jansz 
  Jansz, Derck Comparant  
  Bant, Peter    Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogd de goederen en erfenis te hebben 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

302 RAK  91 FOLIO:      108v DATUM:       27-08-1641 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reijnersz, Harmen Wdn. van Heile Gerritsz Vader 
  Geerts, Tijs Voogd Eerzaam 
  Gerritsz, Roeloff Voogd  
  Jans, Hilleken Tante Echtg. Claes Engelen 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Geesien Harms als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g., de 
opbrengst van moeders kleren, een bed met toebehoren en een uitzet; als zij 
niet met haar stiefmoeder overweg kan, zullen de voogden haar bij zich 
nemen, hij belooft haar goed te verzorgen en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het 
vruchtgebruik. De tante van Geesien verklaart geen aanspraken te zullen 
maken op het kinderbewijs. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

303 RAK  91 FOLIO:       109v DATUM:       20-09-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Berentsz, Henrick van  Volmachtgever Hattem 
  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 in Kampen en elders en 
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

304 RAK  91 FOLIO:      109v DATUM:       22-09-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vanevelt, Hermen van   Volmachtgever Eerzaam 
  Frans, Maria Volmachtgeefster  
  Hoochstraeten, H. van Momber  
  Camen, Henrick van      Gevolmachtigde Eerzaam 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Henrick van Camen om, in der 

minne of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen in Kampen en elders en 
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

305 RAK  91 FOLIO:       110 DATUM:       23-09-1641 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Henrick Schuldenaar Drapenier 
  Cost, Arent Schuldeiser Bgm. Ommen 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Arent Cost een bedrag van ƒ310 

c.g. dat hij belooft te betalen in termijnen, nl ƒ200 c.g. contant en ƒ110 c.g. 
op Johannes midzomer 1642, waarvoor zijn persoon en goederen onderpand 
zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

306 RAK  91 FOLIO:      110 DATUM:      27-10-1641 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Zwartsluis 
   
 comparanten Warnersz, Henrick Comparant  
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  Hubertsz, Aeltien Echtgenote  
  Scherffs, Dirrickien Tante  
     
 samenvatting Comparant, mede caverende voor zijn echtgenote, verklaart een bedrag van 

ƒ525-12-0 c.g., ontvangen van zijn tante Dirrickien Scherffs voor zijn nering, 
aan haar te hebben overgedragen in verband met de verkoop van een huis, 
dat haar toekomt van Jan Martens. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

307 RAK  91 FOLIO:       110v DATUM:       02-10-1640 

 onderwerp Substitutie van volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lamberts, Hermen Gevolmachtigde Eerzaam 
  Voorst, jfr Willemina van Volmachtgeefster Wed. V. B. ter Borck 

1
) 

  Holt, Johan Momber  
  Stuirman, Henrick Cracht. Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgeefster, dd 20-11-1640 te Zwolle, verstrekt comparant 

op zijn beurt een volmacht aan Henrick Crachtsen Stuirman om al haar 
zaken waar te nemen en daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden 

1
) echtgenote van Jacob Monnick 

   

 

 

308 RAK  91 FOLIO:      111 DATUM:       20-10-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Geerstraat van der Aa 
   
 comparanten Bartelsz, Henrick Volmachtgever Echtpaar 
  Simonsz, Marrigen Volmachtgeefster  
  Jacobs, Tijmen Gevolmachtigde Brandmeester 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Tijmen Jacobs om voor het 

gerecht te verschijn en daar, na ontvangst van de resterende 
kooppenningen, een huis over te dragen aan de kopers en verdere 
formaliteiten te vervullen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

309 RAK  91 FOLIO:      111 DATUM:      27-10-1641 

 onderwerp Transport van gelden en rechten 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
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 comparanten Croll, Hans Comparant Echtpaar 
  Boosma, Geertien Comparante  
  Boosma, Poppius Begunstigde Capellen 
     
 samenvatting Comparanten verklaren aan Poppius Boosma te hebben over gedragen een 

bedrag van ca. ƒ200 c.g. dat hem toekwam van Broicke Rouwckes uit 
Lemmer en het recht op de erfenis van zijn ouders Liewe Boosma en Anna 
Poppekes uit Kollum, Friesland, waarmee een schuld aan hem en zijn zuster 
Trincke, ook uit Kollum, is afgelost; hij, begunstigde, op zijn beurt zal zijn 
ouders schadeloos stellen en ontvangt van comparant ƒ20-10 c.g., de rest 
over een maand of twee en ook het aandeel in het huis van Popke Poppekes, 
Groningen, zal ten goede komen aan begunstigde. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

310 RAK  91 FOLIO:      111v DATUM:       08-11-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Crijnsen, Henrick Comparant Wdn. Anna Jans 
  Jans, Geertien Comparante  
  Jans, Thijs Comparant Voogd 
  Hendricksen, Wolter Voogd  
  Hermsen, Jan Comparant Echtg. Heijle Jans 
  Jans, Greetien Moeder  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van hun vader Jan Evertsen, verklaren van hun 

moeder, via haar testament, de goederen van hun vader te hebben 
ontvangen, waarvoor zij bedanken met belofte van vrijwaring.  
NB. in de kantlijn: comparanten zullen het geld eerst met Pasen 1642 
ontvangen; op 02-05-1642 is dat het geval. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

311 RAK  91 FOLIO:      112 DATUM:      11-11-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Heiltgen Comparante  
  Willems, Jacques Voogd  
  Aeltsen, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de goederen en erfenis van haar 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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312 RAK  91 FOLIO:       112 DATUM:        10-02-1642 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Henrick Wdn. van Elsgen Jansz Vader 
  Jansz, Evert Voogd  
  Jansz, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Daniel, Henrick, 

Anneke, Berent, Gerrit Henricksz als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd ieder een pond Vlaams en belooft hen te verzorgen en te doen 
wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 06-11-1649 bedankt Jan Hendrix voor het bewezen 
goed met belofte van vrijwaring; op 21-11-1655 heeft Anneke Hendrix van 
haar stiefmoeder Annigien Alberts haar deel ontvangen, waarvoor zij 
bedankt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

313 RAK  91 FOLIO:      112v DATUM:      16-03-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jeroens, Hans    Volmachtgever Haarlem 
  Baler, Jacques Volmachtgever Leiden 
  Brouwer, Jan Henricks Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Jan Henricks Brouwer om, in 

der minne of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen voor het stads- of 
landgerecht en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

314 RAK  91 FOLIO:       112v DATUM:       28-03-1642 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alertsz, Henrick Comparant  
  Dirricks, Alert Vader  
  Claesz, Engbert Voogd  
  Dirricksz, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn vader de goederen en erfenis te hebben 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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315 RAK  91 FOLIO:      113 DATUM:       21-05-1642 
 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Venestraat 
   
 comparanten Jansz, Henrick Comparant  
  Twickeloe, jfr Johanna van   Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart getransporteerd te hebben aan jfr Johanna van 

Twickeloe  het vierde deel van de kooppenningen, bestaande uit ƒ106 g.g.,   
van een huis aan Johan Hermensz en Jenneken Henricks verkocht volgens 
koopcedule, dd 07-11-1639, waarvan zij het geld nog niet hebben ontvangen.       

   
 bijzonderheden  
   

 

 

316 RAK  91 FOLIO:       113v DATUM:      10-06-1642 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijman, Hermen Schuldenaar  
  Coolsmit, Hans Schuldeiser Voogd  -  

1
) 

     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogd over het kind van Henrick 

Mols, genaamd David Henricks, een bedrag van ƒ460 c.g., dat hij belooft te 
betalen aan de voogd voor zijn pleegkind op a.s. Michael, waarvoor zijn 
persoon en goederen onderpand zijn. 
NB. in de kantlijn: op 11-12-16?? meldt schuldeiser van bovenstaande te zijn 
voldaan. 

   
 bijzonderheden 

1
) van de Landou; Akte is doorgehaald. 

   
 

 

317 RAK  91 FOLIO:      113v DATUM:       11-05-1642        

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Herman  Comparant  
  Bolt, Albert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant belooft op 01-02-1643 af te lossen aan Albert Bolt een bedrag van 

ƒ300 c.g. met de jaarlijkse rente van ƒ36 c.g., door de weduwe van Bartolt 
Peters opgenomen, waarvoor hij garant staat met zijn persoon en goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
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318 RAK  91 FOLIO:       114 DATUM:       24-06-1642 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermens, Henrick    Comparant  
  Jacobs, Lambert Voogd  
  Backer, Hermen Geertsz Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de goederen en erfenis van zijn vader 

Jan Clasz Snippert te hebben ontvangen, waarvoor hij hen bedankt met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

319 RAK  91 FOLIO:      114 DATUM:       25-07-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Robertz, Hermen Volmachtgever  
  Oldenhoff, Jacob Jans Idem  
  Jans, Henrick Idem  
  Gisberts, Gisbert Idem  
  Geertsz, Willem Gevolmachtigde  
  Gisberts, Hermen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, mede caverende voor de erfgenamen van Henrick Geertsz en 

Nellegen Jans, hebben een volmacht verstrekt aan twee personen om, zowel 
binnen als buiten rechten, in der minne of gerechtelijk, hun zaken waar te 
nemen en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

320 RAK  91 FOLIO:      114v DATUM:       08-08-1642 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, tussen Lambert Roeloffsen en de Marktsteeg 
   
 comparanten Wernersen, Hermen Wdn. van Aeltien Arents Vader 
  Arentsen, Jacques Voogd  
  Jans, Wessel Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lijsbettien, Annegen, 

Arendt, Werner en Jan Herms als moeders erfdeel te hebben gereserveerd 
ieder ƒ100 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. Hij heeft het 
vruchtgebruik, waarvoor hij als onderpand stelt zijn huis. 
NB. in de kantlijn: op 06-04-1660 melden de voogden dat de kindsdelen zijn 
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uitbetaald. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

321 RAK  91 FOLIO:      115 DATUM:      09-12-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cuiper, Henrick Willemsen Volmachtgever  
  Veene, Johannes Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Veene om, zowel binnen 

als buiten rechten, zijn zaken hier in Kampen waar te nemen, tegen wie dan 
ook. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

322 RAK  91 FOLIO:      115 DATUM:      09-12-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijcksen, Henrick Volmachtgever Bgm. Genemuiden 
  Langenburch, d. Goswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Goswinus van Langenburch om, 

zowel binnen als buiten rechten, zijn zaken in Kampen waar te nemen tegen 
wie dan ook. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

323 RAK  91 FOLIO:       115 DATUM:        17-08-1642 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Een stuk land 
  Giethoornse weg 
   
 comparanten Peters, Hermtien Comparante  
  Sweertsen, Gerrit Momber Eerzaam 
  Sacharias, Jan Laurents Zwager  
  Hartcamp, Geertruijdt Schoonzuster  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij van de broer en zuster van wijlen haar 

echtgenoot het geld van een stuk land heeft ontvangen, waarvoor zij hen 
bedankt met belofte van vrijwaring. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

324 RAK  91 FOLIO:      115v DATUM:       19-11-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Henrick  Volmachtgever Vaandrig 
  Barchorst, Nicolaes ter    Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Nicolaes ter Barchorst om, zowel 

binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen, met name die 
betreffende wijlen jfr Aleijda ter Barchorst, echtgenote van luitenant Lambert 
van Wijngerde en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

325 RAK  91 FOLIO:      115v DATUM:      21-11-1642 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geertsz, Henrickien Comparante  
  Willems, Steven Echtgenoot  
  Reutgers, Geertken Moeder  
  Evertsen, Albert Voogd  
  Florisen, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar moeder de goederen en erfenis van haar 

vader en haar halfbroer Harbert Jans ontvangen te hebben, waarvoor zij haar 
bedankt met belofte van vrijwaring. De voogden worden van hun taak 
ontheven.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

326 RAK  91 FOLIO:       116 DATUM:       10-12-1642 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Breda, Hermanus van  Comparant  
  Jans, Elsgen  Wed. C. Lucasz 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Elsgen Jans …. 
   
 bijzonderheden Vacat. (zie 327) 
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327 RAK  91 FOLIO:       116 DATUM:      10-12-1642 
 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Breda, Hermanus van   Comparant Eerzaam - weesmeester 
  Jansz, Elsgen Schuldenares Wed. C. Lucasz 
  Willemsz, Henrick Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij, met autorisatie van Schepenen, van de weduwe 

van Cornelis Lucasz en de erfgenamen het geld heeft ontvangen dat hem 
toekwam, waarvoor hij bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

328 RAK  91 FOLIO:      116v DATUM:      24-02-1642 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vribbeltsen, Henrick Comparant  
  Vribbelts, Jennigien Comparante  
  Evertsen, Henrick Voogd Overleden 
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de erfgenamen van hun voogd het geld van hun 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

329 RAK  91 FOLIO:       116v DATUM:       12-05-1642 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sijbrants, Hillegont     Comparante  
  Gerbrantsz, Jacob Echtgenoot  
  Eckelboom, Johan J. Voogd  
  Jansz, Goents Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de erfenis en goederen te hebben 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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330 RAK  91 FOLIO:       116v DATUM:      30-05-1643 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Henrick Comparant  
  Jacobsz, Trijntgen Echtgenote  
     
 samenvatting Niet af… 
   
 bijzonderheden  
   

 

 

331 RAK  91 FOLIO:        116v    DATUM:       17-06-1643 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ham, Hermen v.d.   Schuldenaar  
  Velde, Adam van der Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant  verklaart schuldig te zijn aan Adam van der Velde een bedrag 

van ƒ100 c.g. en enige stuivers wegens geleverde wol en andere waren; hij 
belooft de helft hiervan te betalen op Martini a.s. en de andere helft op 
Vastenavond 1644, waarvoor hij als onderpand stelt zijn persoon en 
goederen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

332 RAK  91 FOLIO:      117 DATUM:       28-01-1639 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Buszier, Jacob       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 die hij te doen heeft 
tegen jfr Lumme Dubbeltsz, weduwe Beverlandz,  met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

333 RAK   91 FOLIO:      117 DATUM:       05-02-1639 

 onderwerp Overeenkomst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Jacobsz, Johan Erfgenaam  
  Jansz, Rijnolt Erfgenaam  
  Rijnoltsz, Arent Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparanten verklaren een vriendschappelijke scheiding te zijn 

overeengekomen van de erfenis van Michael Joachimsz.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

334 RAK  91 FOLIO:     117 DATUM:        11-02-1639 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sijbrandus, Ivo Schuldenaar  
  Bonthe, Thomas de Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Thomas de Bonthe ƒ32 c.g. die hij 

belooft te betalen met Pasen 1639 als bij verwonnen panden. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

335 RAK  91 FOLIO:      117v DATUM:      07-02-1639 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dercks, Jacobgen   Wed. van Johan Barten    Moeder 
  Willems, Henrick Voogd  
  Petersz, Wolter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Barent als vaders 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

336 RAK  91 FOLIO:        117v DATUM:       15-02-1639 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Johan Schuldenaar Echtpaar 
  Struijcks, Hendrickien Schuldenares  
  Calcker, Jan van Schuldeiser De weduwe van … 
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 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de weduwe van Jan van Calcker, 
Marrigien van Hummelts, een bedrag van ƒ525 c.g. dat zij beloven te betalen 
heden over een  jaar tegen een jaarlijkse rente van ƒ24 c.g. en stellen als 
onderpand de ƒ600 c.g. die zij als moeders erfenis tegoed hebben van hun 
vader. 
NB. in de kantlijn: op 16-10-1640 meldt schuldeiseres dat zij is voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

337 RAK  91 FOLIO:       118 DATUM:       16-02-1639 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Kaagschip 
   
 comparanten Steege, Jan ter Schuldenaar  
  Albartsen, Claes Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Claes Albartsen een bedrag van 

ƒ365 c.g. voor een kaagschip met toebehoren, dat hij belooft te betalen op de 
volgende wijze: ƒ150 c.g. bij levering en verder ƒ108 halve guldens in 
februari 1640 enz. totdat het gehele bedrag is voldaan. Als onderpand stelt 
hij het kaagschip en al zijn goederen; er moet een borg aangesteld worden  
voordat comparant buitengaats mag zeilen. 
NB. in de kantlijn: op 24-03-1640 heeft schuldeiser ƒ150 c.g. ontvangen en op 
25-08-1642 is hij van bovenstaande voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

338 RAK  91 FOLIO:      118v DATUM:       20-02-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Jan Comparant  
  Janssen, Gerrijt Comparant Echtg. Alette Jans 
  Berents, Jelle Voogd  
  Berents, Aelt Voogd Slachter 
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden de erfenis en goederen van hun 

vader te hebben ontvangen, ook het bedrag van ƒ46-14 c.g. dat Aelt Berents  
nog schuldig was, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

339 RAK  91 FOLIO:      119 DATUM:      07-03-1639  

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bueren, Johan van   
  Langenburch, Goswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Goswinus van Langenburch om, in 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

340 RAK  91 FOLIO:      119 DATUM:      13-03-1639 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bartols, Jan Schuldenaar Echtpaar 
  Jans, Lubbe Schuldenares  
  Jacobs, Douwe Schuldeiser Piloot  

1
) 

     
 samenvatting Comparanten verklaren wegens een testamentaire dispositie schuldig te zijn 

aan Douwe Jacobs een bedrag van ƒ25 c.g. dat zij beloven te betalen met 
a.s. Pinksteren, onder verband van hun persoon en goederen, als bij 
verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden 

1
)  loods 

   

 

 

341 RAK  91 FOLIO:       119v DATUM:       13-03-1639 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Jacob Volmachtgever  
  Langenburch, d. Goswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Goswinus van Langenburch om zijn 

zaken waar te nemen, speciaal om het geld te vorderen van Aelt Berents dat 
hem toekomt wegens een gerechtelijke bekentenis en verder al het nodige te 
doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

342 RAK  91 FOLIO:      119v DATUM:      13-03-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Henricksz, Johan Comparant Wdn. Anna Petersz 
  Post, Aert Voogd  
  Petersz, Louwe Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de voogden over zijn overleden echtgenote de 

erfenis en goederen te hebben ontvangen die haar moeder Stijne Jacobsz 
haar voor haar vader Peter Velthuijs had bewezen, waarvoor hij hen bedankt 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

343 RAK  91 FOLIO:       120 DATUM:       21-03-1639 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dominicus, Johan Volmachtgever  
  Dominicus, Hendrick Volmachtgever  
  Jans, Dirrick Gevolmachtigde Gerechtsdienaar 

1
) 

     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van hun vader, verstrekken een volmacht aan 

Dirrick Jans om, in der minne of gerechtelijk, alle uitstaande schulden, 
renten en pachten te innen in Hattem en daarbij al het nodige te doen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) Hattem 

   

 

 

344 RAK  91 FOLIO:      120  DATUM:       27-03-1639 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubberts, Jacobbien Wed. van … Moeder 
  Albartsen, Jan Voogd  
  Gerritsen, Lubbert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Albart en Lubbert 

Jansz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ28 c.g., te versterven van 
het ene kind op het andere en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk 
te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

345 RAK  91 FOLIO:      120v DATUM:       02-04-1639 

 onderwerp Verklaring 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Jutte Comparante  
  Hoochstraeten, H. van Momber  
  Henricks, Thonis Voogd  
  Berents, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparante, wier echtgenoot niet aanwezig is, verklaart van haar voogden 

de erfenis en goederen die haar vader Jacob (?) voor haar moeder heeft 
bewezen, te hebben ontvangen, waarvoor zij hen bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

346 RAK  91 FOLIO:       120v DATUM:      22-04-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendrix, Jennigen Comparante  
  Hoochstraeten, H. van Momber  
  Cruwell, Adam   Voogd Kerkmeester 
  Jacobs, Geert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de erfenis en goederen te hebben 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

347 RAK  91 FOLIO:      120v DATUM:       06-05-1639 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Jacobbien Wed. van Reijnder Willemsen Moeder 
  Marcus, Jan Voogd  
  Tooren, Jan ten Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Berentien, Willem en 

Reijndertien Reijnderts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ45 
c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen 
wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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348 RAK  91 FOLIO:       121 DATUM:      22-05-1639 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Burgwal 
   
 comparanten Itgen, Thonis Wed. van Thonis Gerrits Moeder 
  Jansz, Johan Voogd Schoenmaker 
  Gerrits, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Altgen en Janneken 

Thonis als vaders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van haar 
woonhuis en verscheidene mobiele goederen waarvan een annotatie is 
gemaakt dd 22-05-1639 die in handen is van de voogden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

349 RAK  91 FOLIO:      121 DATUM:       27-05-1639 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Johan  Gevolmachtigde Chirurgijn 
  Claesen, Derk Volmachtgever    Kampen 
  Backer, Johan Henricks Gevolmachtigde     
     
 samenvatting Comparant verklaart dat, wegens volmacht dd 19-06-1637 met clausule van 

substitutie gegeven door Wijer Berents te Wolde en Johan Henricks Backer 
met een volmacht van Derk Claesen van Campen, deze volmachtgevers, 
broer en zwager, op hun beurt een volmacht verstrekken aan Valburch 
Bugman om bij de bewindhebbers van de Westindische Compagnie te 
Middelburg te vragen of er een testament is van Derk Claesen van Campen, 
die op reis naar Archin, misschien is overleden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

350 RAK  91 FOLIO:       121v DATUM:       29-07-1639 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Snippert, Johan Claesz Comparant Wdn. van N. Claes 
  Claesen, Paulus Erfgenaam  
  Claes, Maritgen Erfgename  
  Claesen, Peter Erfgenamen De kinderen van … 
     
 samenvatting Comparant verklaart gerechtelijk te hebben getransporteerd en afstand te 

doen, ten behoeve van Paulus, Maritgen en de kinderen van Peter Claesen, 
van de erfenis en aanspraak die zijn overleden vrouw Neeltgen Claes op 
iemnand in Holland zou hebben. 
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 bijzonderheden Geen 
   
 

 

351 RAK  91 FOLIO:      122 DATUM:      11-09-1639 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jeleijns, Jacob Comparant  
  Lamberts, Peter Voogd Eerzaam 
  Peters, Derck Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart beloofd te hebben aan de voogden over de kinderen 

van Jelis Petersz om op a.s. Michaelis 1640 ƒ50 c.g. met rente te  betalen die 
hij van de vorige voogden Derck Frericks en Johan Henricks ontvangen 
heeft zonder enig uitstel. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

352 RAK  91 FOLIO:      122 DATUM:       16-09-1639 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Carsten, Johan Volmachtgever  
  Commoije, Bartholomeus Gevolmachtigde Adv. Hof v. Holland 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Bartholomeus Commoije om, in der 

minne of gerechtelijk, het geld te vorderen dat hem toekomt van Margreta 
Lus uit ‘s Hertogenbosch en verder al het nodige te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

353 RAK  91 FOLIO:      122v DATUM:      31-10-1639 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Burger, Johan Wdn. van Janneken Everts Vader 
  Groen, Johan       Voogd  
  Joosten, Derck Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Martijn en Henrick 

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

 

 

354 RAK  91 FOLIO:       122v DATUM:       12-11-1639 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Jan Jacobs Gevolmachtigde Blokzijl 
  Dircks, Femmegien Volmachtgeefster Wed. Roeloffs Egberts 
  Nijlant, Lourens van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgeefster, verstrekt comparant een volmacht aan 

Lourens van Nijlant om alle zaken voor het stads- en landgericht tegen 
Cornelijs Janssen Evijs waar te nemen in de geest van de procuratie, 
gepasseerd op 10-11-639 voor schout Frans Beernardts. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

355 RAK  91 FOLIO:      123 DATUM:      17-11-1639 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsen, Jan Schuldenaar  
  Douwes, Sire Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Sire Douwes een bedrag van ƒ42 

c.g. wegens geleverde steen en neemt zich voor dit met zes weken te 
betalen. 
NB. in de kantlijn: op 28-01-1640 meldt Goswinus van Langenburch namens 
schuldeiser van bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

356 RAK  91 FOLIO:       123 DATUM:       19-11-1639 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Oderkercken, Jan Volmachtgever  
  Schouteten, Daem Volmachtgever  
  Frericksen, Willem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Hermen van Sittert, alias Schillinx, 

verstrekken een volmacht aan Willem  Frericksen om, in der minne of 
gerechtelijk, zijn zaken hier en in de provincie waar te nemen en daarbij al 
het nodige te doen, met macht van substitutie. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

357 RAK  91 FOLIO:      123v DATUM:       19-11-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Oderkercken, Jan Comparant  
  Schouteten, Daem Comparant  
  Frericksen, Willem Executeur  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Hermen van Sittert alias Schillinx, verklaren 

dat Willem Frericksen aan hen heeft betaald en overgedragen al het geld en 
de waardepapieren die overledene aan zijn echtgenote in bewaring had 
gegeven, waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

358 RAK  91 FOLIO:      123v DATUM:       03-12-1639 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claesen, Floris Volmachtgever Mandenmaker 
  Jans, mr Sijmon Gevolmachtigde Zeilenmaker 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Sijmon Jans om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Kolderveen tegen Joachim Belatz, 
in de provincie Drenthe, uitstaande schulden te innen en daarvan 
rekenschap af te leggen, te handelen zoals comparant zelf gedaan zou 
hebben, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

359 RAK  91 FOLIO:      124 DATUM:      07-12-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pannebacker, Johan Comparant  
  Bronckhorst, Derk Jans van Comparant  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Henrick Pannebacker, verklaren van de 

bedienaars van de nooddruftigen alhier het geld ontvangen te hebben dat zij  
per arrest met elkaar zijn overeengekomen, waarvoor zij bedanken met 
belofte van vrijwaring.  
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

360 RAK  91 FOLIO:      124 DATUM:      07-12-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Johan Comparant Metselaar – A’dam 
  Bedienaars der armen Executeurs  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de bedienaars van de armen alhier ontvangen te 

hebben ƒ38 c.g. uit de erfenis van Anna N., weduwe van Henrick 
Pannebacker, wegens verkochte kleren, waarvoor hij hen bedankt met 
belofte van vrijwaring. Een bedrag van ƒ250 c.g. blijft onder hun berusting 
ten behoeve van comparants dochter Anneken, zijnde haar moeders en 
grootmoeders erfdeel.           

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

361 RAK  91 FOLIO:      124v DATUM:      20-12-1639 

 onderwerp Transport van goederen 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Theues, Jacob       Comparant Echtpaar 
  Jacobsz, Trijntje Comparante  
  Meer, mr Hans Carsten ter Begunstigde Bestuurder 
  Jansz, Peter Begunstigde Idem 
     
 samenvatting Comparanten verklaren gerechtelijk te hebben overgedragen aan de 

vertegenwoordigers van hun Gemeente al hun roerende en onroerende 
goederen, waarvoor zij in de plaats levenslang kost, inwoning en verzorging  
krijgen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

362 RAK  91 FOLIO:        124v DATUM:       31-12-1639 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Jan Schuldenaar  
  Henrix, Aeltien Schuldeiseres Zusters 
  Henrix, Greete Idem  
  Henrix, Margien Idem  
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 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn drie zusters een bedrag van 
ƒ288 c.g., dat hij belooft te verrenten tegen 6 procent per jaar. Als onderpand 
stelt hij al zijn goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

363 RAK  91 FOLIO:       125 DATUM:      18-12-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis de Halve Maan 
   
 comparanten Baecke, Johan de Comparant Vader 
  Cuerbeeck, Ernst van der Comparant Voogd W. de Baecke 
  Wilsem, Frans van Comparant Voogd idem 
  Baecke, jfr Hermanna de Comparante  
  Breda, Johan van Momber ipv echtgenoot 
     
 samenvatting Comparanten verklaren ontvangen te hebben van Caspar van Breda de 

aflossing van een rentebrief ad ƒ100 g.g., gevestigd op de Halve Maan, 
waarvan Willem en Hermanna de Baecke ieder de helft toekomt, 
gereduceerd tot ƒ103 c.g.,  waarvoor zij hem bedanken met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

364 RAK  91 FOLIO:      125v DATUM:       07-03-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kijers , Johan  Volmachtgever van Meppel 
  Boele, Anneken Echtgenote  
  Vette, Petrus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Petrus Vette om hier in Kampen, in 

der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen en tot een goed einde te 
brengen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

365 RAK  91 FOLIO:      125v DATUM:      17-03-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rutgers, Jacob Volmachtgever  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  



125 
 

     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Peter Vette om zijn zaken waar te 

nemen in Kampen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

366 RAK   91 FOLIO:      126 DATUM:       31-03-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Parcelen landerijen in de Marler Enck 
  Veluwe, buurschap Vorchten 
   
 comparanten Berents, Jannigien Volmachtgeefster van Veessen 
  Breda, Johan van Momber  
  Meeussen, Gerrijt Gevolmachtigde Eerzaam 
  Oenen, Jan van Voogd  
  Werven, Henrick van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Gerrijt Meeussen om, samen met 

haar voogden enige parcelen land te verkopen, het geld te ontvangen en 
verdere formaliteiten te vervullen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

367 RAK  91 FOLIO:     126 DATUM:        08-04-1640 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Jan Wdn. van Margien Peters Vader 
  Reijnerts, Willem  Voogd  
  Peters, Wolbert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Petertien, Cornelijs en 

Jan Janssen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ300 c.g. en de 
opbrengst van moeders kleren en belooft hen goed 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 09-08-1641 meldt comparant dat de opbrengst van de 
kleren ƒ142 c.g. is, waarvan Petertien, met goedvinden van de voogden, ƒ40 
heeft opgenomen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

368 RAK  91 FOLIO:       126v DATUM:       13-04-1640 

 onderwerp Verklaring 
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 onroerend goed Huis en erf genaamd de Drie Heringen 
  Kampen, Achter de nieuwe Muur 
   
 comparanten Ingen, jkr Jurrien van Comparant Bedienaar der armen 
  Cruel, Adam  Comparant Idem 
     
 samenvatting Comparanten, bestuurders van de Armenzorg te Kampen, verklaren met 

toestemming van de provisoren te hebben afgelost van Egbert Henricks een 
rente van ƒ6-6 c.g. van een kapitaal van ƒ126 c.g. ten behoeve van de armen, 
gevestigd op een huis in Kampen, waarvoor zij hem bedanken met belofte 
van vrijwaring. De originele rentebrief hiervan is onvindbaar en zal Egbert 
Henricks ter hand worden gesteld zodra deze gevonden is en gecasseerd 
kan worden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

369 RAK  91 FOLIO:       127 DATUM:       25-04-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Buirick, Jan van Volmachtgever uit Kleef 
  Vette, d. Petrus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Petrus Vette om zijn zaken hier in 

Kampen waar te nemen.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

370 RAK  91 FOLIO:       127v DATUM:       30-04-1640 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tijssen, mr Jan Borg  
  Jacobs, Wiger Henricks Schuldenaar  
  Engberts, Thonis Schuldenaar  
  Espierre, Steven de l’ Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn in plaats van schuldenaren, aan Steven 

de l’Espierre een bedrag van ƒ137-10 c.g. wegens schuld en geleverd zout, 
dat hij belooft te betalen binnen zes weken. Ook de schuldenaren beloven 
hun borg schadeloos te stellen, onder verband van hun persoon en 
goederen. 
NB. in de kantlijn: op 19-03-1641 meldt schuldeiser van bovenstaande te zijn 
voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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371 RAK  91 FOLIO:       127v DATUM:       02-05-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Dorsten, Joost Hermans v.  Volmachtgever  
  Caemen, Hermen van           Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Hermen van Caemen om, in der 

minne of gerechtelijk, de uitstaande schulden te innen in Dorsten (Dld) en 
speciaal de som van 100 daalders met zeven jaar rente te innen die Henricus 
Lammersam achter is; de hoofdsom wordt verdeeld onder de 
gevolmachtigde en consorten en de rente onder de armen. Het geld is 
afkomstig van de verkoop van een huis, dat nog niet overgedragen. De 
obligatie hiervan is verdwenen, maar heeft geen waarde meer.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

372 RAK  91 FOLIO:     128 DATUM:     04-05-1640 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Veene, Jannigien Comparante  
  Aelst, Lodewich van Echtgenoot  
  Veene, Johan Jacobsen Voogd Burgemeester 
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogd en haar vader de goederen en erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

373 RAK  91 FOLIO:       128v DATUM:      08-05-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Toorn, Jan ten Volmachtgever Smid 
  Berents, Herman  Gevolmachtigde a.d. Venebrug 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Herman Berents om, in der minne of 

gerechtelijk, van Willem en Jan ten Toorn het geld te vorderen dat deze ten 
achter zijn van de borgtocht die door comparant is betaald en daarbij al het 
nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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374 RAK  91 FOLIO:      128v DATUM:      09-05-1640 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geerts, Johan Schuldenaar Rademaker 
  Dinxterveen Claes Jansz v. Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Claes Jansz van Dinxterveen ƒ22 

c.g. die hij belooft te betalen op … a.s., als bij verwonnen panden. 
NB. in de kantlijn: op 13-05-1640 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

375 RAK  91 FOLIO:     129 DATUM:      ongedateerd 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Enghuisen, Jurrien Jansz van Comparant  
  Hermens, Johan Executeur  
  Joosten, Arend Kerkmeester  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij ter voldoening van een legaat van ƒ800 c.g. 

afkomstig van de erfgenamen Hulleman uit Hattem, ontvangen heeft van 
Johan Hermens een bedrag van ƒ382 c.g. en van de kerkmeester van het 
Geertruiden Gasthuis, Arend Joosten, een bedrag van ƒ418 c.g., waarvoor hij 
bedankt met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

376 RAK  91 FOLIO:       129 DATUM:       30-05-1640 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsen, Jan Comparant  
  Claes, Henrickien Echtgenote  
  Thomassen, Claes Voogd De kinderen van … 
  Jacobsen, Jan Voogd De kinderen van … 
     
 samenvatting Comparant verklaart van de kinderen van de voogden over zijn vrouw 

ontvangen te hebben de erfenis en goederen die zijn schoonmoeder voor 
haar, als vadersdeel heeft bewezen, waarvoor hij hen bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 



129 
 

377 RAK  91 FOLIO:      129 DATUM:      30-05-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Het Witte Kruis 
   
 comparanten Burinck, Johan van  Gevolmachtigde Alias van Cleve 
  Schillinck, Peter Erfgenaam  
  Schutters, Daems Idem  
  Odekercken, Jan Idem  
  Vette, Petrus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgevers, broers/zusters van Hermen Schillinck, alias 

van Sittert, verstrekt comparant een volmacht aan Petrus Vette om, in der 
minne of gerechtelijk, van Willem Frericks, waard in het Witte Kruis, te eisen 
de inventaris van alzodanige goederen en erfenis die overledene in zijn huis 
in bewaring heeft gelaten en verder al het nodige te doen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

378 RAK  91 FOLIO:       129v DATUM:       02-06-1640 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Ingen, jkr Jurgen van  Comparant Bedienaar armen 
  Brouwerius, dr Johannes Comparant Idem 
     
 samenvatting Comparanten, als bedienaren der armen, hebben Thijs Geerts bedankt voor 

de goede administratie van de goederen van Alijt Jorgens, met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

379 RAK  91 FOLIO:     130 DATUM:      08-06-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lijnde, Johan Volmachtgever Kamperveen 
  Vette, mr Petrus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Petrus Vette om, in der minne of 

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

 

 

380 RAK  91 FOLIO:      130 DATUM:       09-06-1740 
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 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis en erf genaamde de Blauwe Henne 
  Kampen, Oudestraat, tegenover het Raadhuis 
   
 comparanten Nijenveen, Johannes van  Comparant Predikant 
  Christianus, mr Gerrit Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat mr Gerrit Christianus heeft afgelost een bedrag van 

ƒ3 g.g. min een kwart rente per jaar betrekking hebbend op een huis op de 
Oudestraat, warvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring. De 
rentebrief is momenteel onvindbaar.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

381 RAK  91 FOLIO:      130 DATUM:      26-06-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jonge, Johan Jansz de Gevolmachtigde  
  Douwens, Anna Volmachtgeefster Wed. P. Schillijnck 
  Henricksz, Anneken Gevolmachtigde Echtg. J. Douwens 
  Langenburch, d. Goswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, gevolmachtigd dd 19-06-1640 in Nijmegen door Anna Douwens 

en de andere erfgenamen van Maria Douwens, verstrekken op hun beurt een 
volmacht aan Goswinus van Langenburch om, namens hen het erfhuis van 
haar zuster Maria Douwens met diens echtgenote Otto Radis uit Kampen te 
aanvaarden en over te gaan tot scheiding en deling van de goederen en 
verder al het nodige te doen met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

382 RAK  91 FOLIO:       130v DATUM:       02-07-1640 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Jan Erfgenaam  
  Ouwens, Trine Erfgename  
  Ouwens, Anna Volmachtgeefster Wed. P. Schillinck 
  Henrix, Anneken Erfgename Echtg. J. Ouwens 
  Berents, mr Peter Voogd  
  Windelt, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Maria Ouwens, in leven echtgenote van mr 

Otto Radijs en de voogden over de kinderen van Dirckien Jans, verklaren 
van mr Otto Radijs de erfenis en goederen te hebben ontvangen die hen van 
zijn overleden echtgenote toekwamen, waarvoor zij hem bedanken met 
belofte van vrijwaring.  
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 bijzonderheden Geen 
   
 

 

383 RAK  91 FOLIO:      131 DATUM:      ongedateerd 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermensz, Johan Comparant  
  Wessels, Hilligien   Pleegmoeder Wed. Henrick Jansz 
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn tegenwoordige pleegmoeder de goederen en 

erfenis van zijn moeder, door zijn vader Henrick Jansz bewezen, ontvangen 
te hebben, waarvoor hij haar bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

384 RAK  91 FOLIO:      131v DATUM:      08-08-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed In Lemele, den Ham en Olst 
   
 comparanten Camphuijsen, jkr Ingerman v. Volmachtgever Echtg. G. v. Tweenhuijsen 
  Dulman, Johan van Idem Echtg. A. v. Tweenhuijsen 
  Voeren, jkr Johan  Idem  
  Cnoppert, Henrick Gevolmachtigde Jfr. B. v. Tweenhuijsen 
  Tweenhuijsen, Lodewich v. Idem  
  Beeck, Robert van der Voogd  
  Dalen, Wilhelmus van    Voogd  
  Gansneb gnt T., Reijnder Gevolmachtigde Burgemeester 
  Voeren, Henrick      Gevolmachtigde Burgermeester 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Reijnder Gansneb gnd 

Tengnagel en Henrick Voeren om, in der minne of gerechtelijk, de uitstaande 
schulden te innen, renten en pachten van het sterfhuis in Kampen en in de 
provincie, de tienden van Lemele te verkopen, het erf Hallick in de Ham, 
diverse stukken land met een bos in het kerspel Olst en daarbij alle 
noodzakelijke formaliteiten te vervullen, met macht van substitutie. Ook de 
volmacht indertijd door wijlen jfr Gosina Voerens aan Coenradus Muntz 
gegeven, blijft van kracht. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

385 RAK  91 FOLIO:      132 DATUM:       03-09-1640 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis de Eenhoorn 
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 comparanten Tooren, Jan ten Schuldenaar Schout Kamperveen 
  Dijck, Jan Gerritsz v. Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Gerritsz van Dijck een termijn 

van zijn gekochte huis, een bedrag van ƒ300 g.g. met ƒ126 g.g. achterstallige 
rente, met Pasen verlopen, samen ƒ426 g.g., dat hij met Pasen 1642 zal 
betalen, als bij verwonnen panden.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

386 RAK  91 FOLIO:     132v DATUM:      16-10-1640 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Johan Schuldenaar Echtpaar 
  Struijcks, Henricien Schuldenares  
  Hummelen, Marrigien van Schuldeiseres Wed. J. v. Calcker 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de weduwe van Jan van Calcker 

een bedrag van ƒ500 c.g. dat hij belooft te betalen heden over een jaar met 
ƒ30 c.g. rente, waarvoor hij als onderpand stelt de ƒ600 c.g. die hij als 
moeders erfdeel tegoed heeft sinds 29-12-1632. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

387 RAK  91 FOLIO:      132v DATUM:      26-10-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Koe, Johan de   Volmachtgever  
  Polanen, Cornelis Anthonisz v. Gevolmachtigde Koopman A’dam 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Cornelis Anthonisz van Polanen om, 

in der minne of gerechtelijk, te eisen en te ontvangen het geld dat onder Jan 
de Swart van Cantelberch berust en waarop Johan de Pe…? en Johan Bijle 
aanspraken maken en daarbij alle formaliteiten te vervullen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

388 RAK  91 FOLIO:      133 DATUM:      06-11-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Cruls, Lucretia Volmachtgeefster  
  Hoochstraeten, H. van Momber  
  Meesman, Peter Gevolmachtigde Echtgenoot 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om namens haar te 

verschijnen voor het gerecht en daar over te dragen de gerede en ongerede 
goederen van Henrick Hermannusz Heddema uit Groningen en alle door haar 
ouders nagelaten goederen en daar verder al haar zaken te verrichten.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

389 RAK  91 FOLIO:       133v DATUM:       06-11-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Petersz, Johan Gevolmachtigde Schipper te Meppel 
  Egbertz, Barber Volmachtgeefster  
  Hoochstraeten, Henricus v. jr Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Griete Petersz, hun peettante, krachtens 

volmacht dd 08-11-1940, verstrekken op hun beurt een volmacht aan 
Henricus van Hoochstraeten jr om, in der minne of gerechtelijk, geld te 
vorderen, uitstaande schulden te innen en de resterende kooppenningen van 
het door hun peettante aan Clas Slachter verkochte huis te ontvangen en 
daarbij het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

390 RAK  91 FOLIO:       133v DATUM:       10-12-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Veene, Johan Tijmensz Gevolmachtigde Kerkmeester  1) 
   Bodeum, dr  Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Namens het H. Geesten Gasthuis, verstrekt comparant een volmacht aan dr 

Bodeum om op het comptoir van de heer bewindhebber het bedrag van ƒ800 
c.g. met rente te ontvangen dat het gasthuis toekomt, wegens Thomas 
Gerritsz, pasteibacker en daarbij alle formaliteiten te vervullen. 

   
 bijzonderheden 1) H.Geesten Gasthuis 
   

 

 

391 RAK  91 FOLIO:      134 DATUM:       06-01-1641 

 onderwerp Verklaring 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Beverlandt, jfr Geertruit  Comparante  
  Camphuijsen, Johan van Momber Echtgenoot 
  Ruitenburch, Arent van  Voogd  
  Hell, Albart van der Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de erfenis en administratie van haar 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

392 RAK  91 FOLIO:      134 DATUM:      06-01-1641 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, in de stadsvrijheid 
   
 comparanten Geertz, Johan    Wdn. van Janneke Lamberts Vader 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Egbert Jansz als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ60 g.g. en ƒ40 c.g. als 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, waarvoor zijn huis onderpand is.  

   
 bijzonderheden Namen van de voogden zijn niet vermeld. 
   
 

 

393 RAK  91 FOLIO:       134v DATUM:       21-01-1641 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Jelis Wdn. van … Vader 
  Mopp, Jan Henricks    Voogd  
  Wachter, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Geertien Jelis als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd de opbrengst van moeders kleren 
en lijfstoebehoren, waarvan hij ƒ34 c.g. krijgt en de rest aan de voogden 
overdraagt, de schulden komen ten laste van vader en dochter; verder 
belooft hij haar lezen en schrijven te laten leren en te doen  wat een goed 
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden De naam van overledene is niet vermeld. 
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394 RAK  91 FOLIO:       135 DATUM:       10-01-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Siegen, jkr Johan van Volmachtgever  
  Siegen, jkr Lodwig van Gevolmachtigde Zoon 
     
 Samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zoon Lodwig, wonend in Kassel, 

om, in der minne of gerechtelijk, de uitstaande schulden in Kassel te innen, 
in het bijzonder die van Hans Ritter, burgemeester van Witsenhausen, alles 
in geest van comparant; verder wordt hij gevolmachtigd om eventueel de 
Kraijenhoff te verkopen, indien iemand interesse toont.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

395 RAK  91 FOLIO:       135v DATUM:       28-01-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Louwen, Jan Volmachtgever  
  Claessen, Bruijn Volmachtgever  
  Langenburch, d. Goswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten  verstrekken een volmacht aan Goswinus van Langenburch 

om hun zaken hier in Kampen waar te nemen, speciaal die tegen Evert 
Sijmens Raedemaecker en Willem Jans Noorwegen en te handelen in de 
geest van comparanten.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

396 RAK  91 FOLIO:       135v DATUM:      29-01-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Jan Comparant Soldaat onder 

1
) 

  Brouws, Henrickien Echtgenote  
  Jacobs, Jan Erfgenamen  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de erfgenamen van burgemeester Goert Petersz en  

Jan Jacobs de erfenis en goederen te hebben ontvangen van zijn 
grootmoeder Greete Cloppenburch die hem volgens akte dd 16-11-1631 
toekwamen, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden 

1
) kapitein de Bije 
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397 RAK  91 FOLIO:      135v DATUM:      29-01-1641 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijxen, Jacob Schuldenaar Echtpaar 
  Claes, Greete Schuldenares  
  Herms,  Elsgen    Schuldeiser(es)  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Elsgen Herms een bedrag van 

ƒ18 c.g., dat zij in drie termijnen willen betalen: ƒ6 c.g. met Pasen, ƒ6 c.g. 
met Michael en ƒ6 c.g. op Pasen 1642, waarvoor hun persoon en goederen 
onderpand zijn.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

398 RAK  91 FOLIO:      136 DATUM:      01-02-1641  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ovinck, Jan   Volmachtgever  
  Stuirman, Henrick Crachtsen Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparant, mede caverende voor zijn tante Geesken Gerritsz, erfgenamen 

van Fije Andriesz, weduwe van Jan Berentsz, verstrekt een volmacht aan 
Henrick Crachtsen Stuirman om, in der minne of gerechtelijk, de erfenis op 
te eisen van overledene, daarbij al het nodige te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

399 RAK   91 FOLIO:      136 DATUM:       04-02-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berhuijs, Jan Gerritsen Volmachtgever  
  Langenburch, d. Goswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Goswinus van Langenburch om zijn 

zaken in Kampen waar te nemen en daarbij te handelen zoals de situatie dat 
vereist. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

400 RAK  91 FOLIO:     136v DATUM:        06-02-1641 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jappin, Johan Volmachtgever  
  Jappin, Johan - jr Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zoon Johan om Tobias de Gomse 

te helpen met de verdeling van de goederen en renten die Johan Davidt en 
Maria Jappin van hun schoonvader Mathias de Gomse en schoonmoeder 
Catharina Hochmiddach hebben geërfd en waarvan comparant het 
levenslange vruchtgebruik heeft.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

401 RAK  91 FOLIO:       137 DATUM:       05-02-1641 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Het Crachtsents erf met huizen, boomgaarden, houtgewassen etc.  
  Oldebroek 
   
 comparanten Baeck, jkr Johan de Wdn. jfr Hendrica v. Halteren  Vader 
  Cuinderturff, Jacob Voogd  
  Munter, Henrick Voogd  
  Bondt, Thomas de Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Berendt, Dirrick, 

Herman en Jan de Baeck als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een 
erf, mits zijn ongehoorzame zoon Willem de Baeck zijn deel accepteert, ook 
zijn ongehoorzame dochter Hermanna de Baeck krijgt een erfje. De voogden 
mogen de goederen verkopen, waartoe verantwoording zal worden afgelegd.    

   
 bijzonderheden Details over het onroerend goed in de akte. 
   

 

 

402 RAK  91 FOLIO:       137v DATUM:       09-02-1641 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Leeuwendael, jkr Johan van Borg  
  Jansz, Willem Begunstigde Meier te Giethoorn 

1
) 

  Cuerbeeck, de Hr. Aanvrager Cameraar   
  Rijnvisch, de Hr. Aanvrager Idem 
     
 samenvatting Op verzoek van de cameraars, stelt comparant zich borg ten behoeve van 

Willem Jansz voor een bedrag van ƒ180 c.g., waarvan ƒ60 c.g. a.s. mei aan 
de heer Rijnvisch toekomt en de rest met Michael aan de heer Cuerbeeck 
moet worden betaald, waarvoor hij zijn persoon en goederen als onderpand 
stelt. 

   
 bijzonderheden 

1
) van de ecclesiastische goederen 
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403 RAK  91 FOLIO:       137v DATUM:      15-02-1641 
 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cuiper, Johan Fopsen Gevolmachtigde  
  Carmendael, Johan Cornelisz Volmachtgever  
  Jans, Grietgen Volmachtgeefster  
  Denis, Hermen Voogd  
  Jansz, Lambert Voogd  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgevers, verklaart comparant dat de voogden over zijn 

volmachtgeefster, de goederen en erfenis van haar ouders hebben 
overgedragen, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen. 
   

 

 

404 RAK  91 FOLIO:      138 DATUM:       02-03-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lenaerts, Jacob Comparant  
  Dorsten, Joost Herms van Voogd  
  Caemen, Joost Willems van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden een bedrag van ƒ137 c.g. met ƒ100 

rente te hebben ontvangen, afkomstig van de nalatenschap van zijn tante 
Maegien Sanders. In verband met zijn vertrek naar Oostindië, verklaart hij 
ook van zijn vader Lenaert Janssen ƒ135 c.g. ontvangen te hebben, 
waarvoor hij allen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

405 RAK  91 FOLIO:       138 DATUM:       11-03-1641 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrijts, Jan Wdn. van Petertien Henrix Vader 
  Henrix, Jan Voogd  
  Pouwelts, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Itien Jans als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. en belooft haar bij haar huwelijk een 
bed met toebehoren te geven als zijn financiën dat toelaten en verder te 
doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
406 RAK  91 FOLIO:       138v DATUM:       17-03-1641 
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 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jans, Herm Comparant  
  Twickeloe, jfr Johanna van Begunstigde  
  Twickeloe, jfr Geertruidt van Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart te hebben overgedragen aan de dames van Twickeloe 

het geld dat hem toekwam van Jan Hermsen en Femmegen Henrix vanwege  
de verkoop van zijn aandeel in enige huizen, zoals vermeld in de koopcedule 
die bij Gerrit Wachter berust.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

407 RAK  91 FOLIO:       138v DATUM:      18-03-1641 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t.  
   
 comparanten Coopsen, Jan Wdn. van M..(?) Herms Vader 
  Haeckman, Hermen Herms Voogd  
  Spierlinck, Henrick Gerrits Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon als moeders erfdeel te 

hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1000 c.g., de opbrengst van moeders 
kleren, lijfstoebehoren en zes zilveren lepels 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 
   

 

 

408 RAK  91 FOLIO:       139  DATUM:       26-03-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Campen, Jacob van Volmachtgever Advocaat hof Friesland 
  Stuirman, Henricus Crach. Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henricus Crachtsen Stuirman om, in 

der minne of gerechtelijk, zijn zaken voor het stads- en landgerecht waar te 
nemen en daarbij te handelen in de geest van comparant, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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409 RAK  91 FOLIO:       139v DATUM:      12-04-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoff, Johan Gevolmachtigde Ontvanger v. Vollenhove 
  Bul, Mathijs Volmachtgever Raad ‘s-Hertogenbosch 
  Jappin, Johan - de jonge Volmachtgever uit Aken 
     
 samenvatting Volgens zijn opdrachten, dd 22-02-1641 en 06-03-1641, verklaart comparant  

wegens ouderdom een curatele in te stellen voor hun vader en schoonvader 
Johan Jappijn de oude, in plaats van hun broer/zwager David Jappijn, aan 
diens broer Philips Jappijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

410 RAK  91 FOLIO:      139v DATUM:       22-04-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz Johan Volmachtgever Wdn. A. Petersz 
  Neszijnck, Arent Roloffs    Voogd  
  Hensberge, mr Johan van Voogd  
  Greve, Wilhelmus Gevolmachtigde Procureur Harderwijk 
     
 samenvatting Comparant en de voogden over zijn dochter verklaren een volmacht te 

verstrekken aan Wilhelmus Greve om, in der minne of gerechtelijk, de erfenis 
op te eisen van het onmondige kind van Jacobgen Nannemans, weduwe van 
Paul Fuls en daarbij alle formaliteiten te vervullen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

411 RAK  91 FOLIO:      140 DATUM:      ???-05-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Louwen, Jacob Comparant  
  Sweers, Johan Voogd Overleden 
  Backer, Johan Jansz Voogd  
  Rutgers, Stoffphel Stiefvader  
  Jacobsz, Henrickien Moeder  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn moeder, stiefvader en voogden de erfenis en 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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412 RAK  91 FOLIO:       140 DATUM:       01-06-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Land Oldenbroek 
   
 comparanten Petersz, Jacobgen Comparante  
  Jans, Albert Echtgenoot  
  Petersz, Aelt Momber  
  Twents, Lambert Voogd Overleden 
  Twents, Bartolt Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de erfenis van ƒ120 g.g. van huis en 

huisraad en ƒ90 c.g. van land in Oldenbroek te hebben ontvangen, de niet 
verkochte landerijen blijven in de gemeenschap, afkomstig van vaders 
erfenis, waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

413 RAK  91 FOLIO:       140 DATUM:       07-06-1641 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendrix, Jennigien Wed. van Lambert Hoeberts Moeder 
  Cock, Jan Jansz Voogd  
  Hoebertsen, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Lambert Hoeberts als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ125 c.g. en een uitzet met passende 
kleding en belooft hem te verzorgen en te doen wat een goede moeder 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

414 RAK  91 FOLIO:       140v DATUM:      23-06-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claesz, Jacob Comparant Lijndraaier A’dam 
  Jacobsz, Claes Vader  
     
 samenvatting Comparant verklaart, mede namens de andere erfgenamen, van zijn vader 

als legataris van de eerste vrouw van mr Jan Jansz Saels, Hilligien Jansz, 
van de weduwe  Geertruit Malers, volgens testament dd 19-01-1622, een 
bedrag van ƒ400 c.g. te hebben ontvangen, waarvoor hij hem bedankt met 
belofte van vrijwaring.    

   
 bijzonderheden Geen 
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415 RAK  91 FOLIO:       140v DATUM:      23-06-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bauw, Johan Dercks  Comparant  
  Bolten , Janneke Echtgenote  
  Bolten, Albert   Vader  
     
 samenvatting Comparant verklaart namens zijn echtgenote dat hij van zijn schoonvader de 

erfenis en goederen heeft ontvangen van zijn vrouws overleden moeder, 
waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

416 RAK  91 FOLIO:      141 DATUM:      30-06-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Steege, Jan ter Comparant  
  Jans, Aeltien Echtgenote  
  Gerritsen, Isebrandt Comparant  
  Jans, Hendrickien Echtgenote  
  Spierlinck, Henrick Gerritsen Voogd  
  Havercamp, Gerrit Gerritsen Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de voogden over Gerrit en Trientien Jans, 

erfgenamen van Jan van Campen, als hun erfgenamen te hebben ontvangen 
de erfenis,  goederen en twee verzegelingen, elk van ƒ110 g.g., gevestigd op 
het huis van comparant, waarvoor zij hen bedanken met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

417 RAK  91 FOLIO:      141 DATUM:       07-07-1641 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Vloeddijk, bij de Zwanenbrug 
   
 comparanten Fox, Jacob Comparant  
  Ingen, jkr Rodolph van Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart te hebben getransporteerd aan jkr Rodolph van Ingen 

een bedrag van ƒ262 g.g. dat deze tegoed had van het echtpaar Henrick 
Jansz en Aeltgen Henricksz wegens een verkocht huis, waarvan nog een 
deel betaald moet worden. 
NB. in de kantlijn: op 04-10-1661 meldt jfr Sophia Voorne, wed. Albert van 
der Cuerbeecke, die de administratie van de kinderen van wijlen 
burgemeester van Ingen behartigd, van bovenstaande te zijn voldaan. 
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 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

418 RAK  91 FOLIO:       141v DATUM:       20-07-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hemsbergen, Jan van  Comparant Voogd 
  Jans, Marten Voogd Overleden 
     
 samenvatting Comparant, mede caverende voor zijn schoonvader Arent Roloffs, verklaart 

als voogd over het kind van Jan Henrix en Aeltien Peters, n.l. Petertien Jans, 
dat de weduwe van de overleden voogd hem het geld heeft overgedragen dat 
bestemd is voor de pupil, waarvoor hij haar bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

419 RAK  91 FOLIO:        141v DATUM:       28-07-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bartholt, Janneke Comparante  
  Hoochstraeten, Henrick van Momber  
  Aeltsz, Aelt Voogd  
  Brant, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de erfenis en goederen van haar 

moeder te hebben ontvangen, behalve een bedrag van ƒ400 c.g. dat met een 
jaar rente op de vervaldag betaald zal worden, waarvoor zij hen bedankt met 
belofte van vrijwaring.  
NB. in de kantlijn: op 10-07-1643 bekent comparante bovenstaande te 
hebben ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

420 RAK  91 FOLIO:      142 DATUM:       12-08-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Keijlewratz, Janneke    Volmachtgeefster  
  Hoochstraeten, Henrick v. Momber  
  Stuirman, Henricus Cracht. Gevolmachtigde IUL 
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 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Henricus Crachtsen Stuirman om, in 
der minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen en daarbij al het 
noodzakelijke te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

421 RAK  91 FOLIO:      142 DATUM:      23-08-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsz, Jacob Comparant Echtg. E. Herms 
  Herms, Gijsbert Broer  
  Herms, Stijne Zuster  
  Bartels, Claes Erfgenaam En broer/zuster 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Gretken van Coten en die van Nijsken van 

Coten, verklaren van Geertruit Malers, weduwe van Jan Jansz Sael, het 
legaat van ƒ600 c.g. te hebben ontvangen dat diens eerste vrouw, Hilleken 
Jans aan hen vermaakt had, waarvoor zij de weduwe bedanken met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

422 RAK  91 FOLIO:       142v DATUM:       23-09-1641 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Johan Schuldenaar Drapenier 
  Cost, Arent Schuldeiser Burger  Ommen 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Arent Cost een bedrag van ƒ624-50  

c.g. wegens geleverde wol, dat hij als volgt belooft te betalen: nu honderd  
daalders en de rest op Michael 1642, waarvoor zijn persoon en goederen 
onderpand zijn.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

423 RAK  91 FOLIO:       142v DATUM:       23-10--1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenberch, Jacob Roeloffs Volmachtgever Eerzaam 
  Joannes, Rodolphus Gevolmachtigde Organist Godlenze (Gr) 
  Peters, Emi Gevolmachtigde  
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 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Rodolphus Joannes en Emi Peters 

om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen tegen Peter 
Hommes, wonende op het Zand, vanwege een paard en daarbij al het nodige 
te doen, en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

424 RAK  91 FOLIO:       143 DATUM:       08-12-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Avercamp, Catharina Comparante  
  Veene, Jacob Janssen Echtgenoot  
  Wessinck, dr Voogd  
  Rijnvisch, Evert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de erfenis van haar ouders en 

grootmoeder Beatrix Avercamp te hebben ontvangen, waarvoor zij hen 
bedankt met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

425 RAK  91 FOLIO:       143v DATUM:      27-12-1641 

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsz, Janneken Comparante  
  Jansz, mr Cornelis Momber Organist 
  Jansz, Henrick Voogd   
     
 samenvatting Comparante, mede caverende voor haar afwezige broer Claes Hermsz, 

verklaart dat zij met Henrick Jansz, als vader van Coenraet Versevelt en 
momber over diens zoon Jan Dirricks, is overeengekomen dat zij en haar 
broer een bedrag van ƒ35 c.g. ontvangen en dat de resterende ƒ100 c.g. 
blijven berusten bij de voogd, vanwege de goederen van hun broer Egbert 
Herms, van wie in jaren niets meer is vernomen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

426 RAK  91 FOLIO:      143v DATUM:      22-01-1642 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Hermsz, Janneken Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Henricks, mr Johan Voogd  
  Borck, jkr Egbert ten Borg  
     
 samenvatting Comparante verklaart uit handen van de voogd mr Johan Henricks te hebben 

ontvangen een bedrag van ƒ35 c.g. dat onder zijn berusting was en 
afkomstig is van haar broer Egbert Hermsz, die voor vijfentwintig jaar naar 
Oost-Indië is vertrokken en van wie niemand meer iets vernomen heeft en 
die, naar men aanneemt, overleden is; jkr Egbert ten Borck staat borg, voor 
het geval Egbert Hermsz toch mocht terugkeren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

427 RAK  91 FOLIO:       144 DATUM:       24-03-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Land de Grote Tichgelmaete 
  Land aan de Oosterholtsesteeg, beide in IJsselmuiden 
   
 comparanten Gansneb gnd T., jkr Johan Volmachtgever Luitenant 
  Gansneb gnd T., jkr Otto Volmachtgever Idem 
  Blanckevoort, jkr Willem  Gevolmachtigde tot Collendoeven 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan jkr Willem Blanckevoort om, in 

der minne of gerechtelijk, hun zaken hier waar te nemen wegens het land 
verkocht aan Jan Jansen Backer, b.v. de termijn en de kooppenningen en 
het land verkocht aan Otto Janssen en daarbij alle voorkomende 
handelingen te verrichten, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

428 RAK  91 FOLIO:       145 DATUM:       16-04-1642 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Kaagschip 
   
 comparanten Stoeve, Jan Petersz Schuldenaar Echtpaar 
  Jurriensz, Grete Schuldenares  
  Henricks, Elsken Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Elsken Henricks een bedrag van 

ƒ600 c.g. waarbij inbegrepen twee obligaties en beloven met Martini a.s. ƒ100 
c.g.  te betalen en zo ieder jaar totdat alles is betaald, dit alles tegen een 
rente van 6 procent. Als onderpand stellen zij hun goederen en speciaal hun 
kaagschip met alle toebehoren.  

   
 bijzonderheden Geen 
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429 RAK  91 FOLIO:       145v DATUM:       30-04-1642 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sabe, Johan Comparant  
  Toorn, Johan ten  Borg Smid 
  Toorn, Willem ten Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Johan ten Toorn als borg ten behoeve van Willem 

ten Toorn hem een bedrag van ƒ11-14 c.g. van een totaal van ƒ325-14 c.g. 
heeft betaald, ƒ161-14 c.g. en dan nog ƒ125 c.g. waarmee de obligatie, die 
verdwenen is, met de gerechtelijke kosten is afgelost, waarvoor hij Johan en 
Willem ten Toorn bedankt met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

430 RAK  91 FOLIO:       146 DATUM:      30-04-1642 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Toorn, Johan ten Schuldenaar Smid 
  Sabe, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Sabe wegens de bedanking van 

een obligatie in akte 429 een bedrag van ƒ104-2 c.g. dat hij belooft te voldoen 
onder verband van zijn persoon en goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

431 RAK  91 FOLIO:      146 DATUM:      ongedateerd 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Febre, Johan le    Schuldenaar En echtg. Geertgen 
  Henricksz, Joost Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Joost Henricksz een bedrag van 

ƒ26-8 c.g. dat hij in drie termijnen wil voldoen, de eerste termijn  op St. 
Jacob, de tweede termijn op Midwinter en de laatste termijn op Pasen 1643, 
waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

432 RAK   91 FOLIO:      146 DATUM:       06-05-1642  
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Onroerend goed in het stift van Utrecht 
   
 comparanten Wijntges, Johan Volmachtgever Muntmeester 

1
) 

  Boecop, jkr Engbert van  Gevolmachtigde En erfgenaam 
     
 samenvatting Comparant, voogd over de kinderen van Anna van Potigom, in leven 

echtgenote van luitenant Lucas van Teelingen, meldt dat vier van de 
erfgenamen van Philibert de Wolffs van Potigom en jfr Margareta van 
Boecop (namen in de akte) problemen met de nalatenschap hebben, 
waarvoor een volmacht wordt verstrekt aan de neef en mede-erfgenaam jkr 
Engbert van Boecop om, mede namens de minderjarigen, hun rechten te 
waarborgen voor het hof van Utrecht of elders en daarbij al het 
noodzakelijke te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 1) van de stad en het Landschap van Overijssel; details in de akte. 
   

 

 

433 RAK  91 FOLIO:       147 DATUM:        14-05-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Een kampje groenland 
  De Wijck 
   
 comparanten Hoff, Johan Volmachtgever Voogd 
  Meijer, Gijsbert Hermsz Volmachtgever Voogd 
  Breda, Johan van Volmachtgever Voogd 
  Galen, Jurrien van  Gevolmachtigde Hasselt 
     
 samenvatting Comparanten,  waaronder de voogden over de kinderen van Kyliaem 

Wegenwaerts en die van Casper van Breda, verstrekken een volmacht aan 
Jurrien van Galen om voor het gerecht van Hasselt een kampje groenland, 
vrij van verplichtingen, over te dragen aan Gerrit Mensen, met enige 
afspraken over de turfwinning en het gebruik van het land (zie akte), met 
macht van substitutie.    

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

434 RAK  91 FOLIO:      147v DATUM:       15-05-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Adriaensen, Johan Volmachtgever  
  Veene, Johannes Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Veene om, zowel binnen 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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435 RAK  91 FOLIO:      148 DATUM:       21-05-1642 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Brouwerij 
   
 comparanten Jansz, Janneken Wed. van ….. Moeder 
  Albaerts, Albart Voogd  
  Jansz, Evert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Albert en Anna 

Albartsz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ500 c.g. en belooft hen 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het 
vruchtgebruik, waarvoor zij haar brouwerij als onderpand stelt.  

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

436 RAK  91 FOLIO:       148 DATUM:      09-06-1642 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Johan Comparant  
  Cool Smit, Hans  Voogd Van de Landou 
  Lucasz, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de erfenis en goederen van zijn vader 

Henrick Mol te hebben ontvangen, waarvoor hij hen bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

437 RAK  91 FOLIO:        148v DATUM:       01-07-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Akkerland 
  Schoutambt van Heerde 
   
 comparanten Henricks, Jacob Volmachtgever Stadsmeier 
  Berents, Henrick Gevolmachtigde Hattem 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Berents om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Gelderland wegens een stuk 
akkerland en een stuk land op de Maete en daarbij al het nodige te doen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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438 RAK  91 FOLIO:       148v DATUM:       08-08-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Veene, Johan Tijmens Volmachtgever H. Geesten Gasthuis 

1
) 

  Backer, Heijmen Hermensz Volmachtgever Idem 
  Veene, Johannes Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt een Johannes Veene om, in 

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

   
 bijzonderheden 

1
) kerkmeester 

   

 

 

439 RAK  91 FOLIO:      149 DATUM:       09-08-1642 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentsz, Jacques Schuldenaar                 Scholtis bij nacht 
  Clas, Nijesgen Schuldeiseres              Wed. J. P. Mastebroek 
  Warners, Hermen Borg  
  Jansz, Wessel Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Nijesgen Clas een bedrag van ƒ326-

7-8 c.g. en belooft dit te betalen op 20-05-1643, waarvoor hij zijn persoon en 
goederen als onderpand stelt, als bij verwonnen panden. Er zijn ook twee 
borgen aangesteld.  

   
 bijzonderheden  
   

 

 

440 RAK  91 FOLIO:        149 DATUM:       12-08-1642 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Jennigen Wed. van Peter Schotte Moeder 
  Hensbergen, Jan Janss. v. Voogd  
  Dirricksen, Merten Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Merrigen 

Peters als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ100 c.g., de zoon 
vaders beste mantel en tien hemden en haar dochtertje een bed met  
toebehoren en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en 
te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
Zij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
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441 RAK  91 FOLIO:       149v DATUM:      14-08-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nerinck, Johan Volmachtgever  
  Veene, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Veene om, zowel binnen als 

buiten rechten, zijn zaken in Kampen voor het scholtengericht waar te 
nemen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

442 RAK  91 FOLIO:       149v DATUM:      14-08-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vos, Jan Engbertsen Volmachtgever  
  Langenburch, d. Goswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Goswinus van Langenburch om, 

zowel binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen voor het 
scholtengericht van Kampen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

443 RAK  91 FOLIO:       150 DATUM:      27-08-1642 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Breda, Johan van Gevolmachtigde IUDr  -  secretaris 
  Holt, Sophia Volmachtgeefster Wed. L. Hemminck 

1
) 

  Santen, Gerhard van Schuldenaar Burgemeester 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Gerhard van Santen, burgemeester van deze stad, 

ten volle heeft afgelost ten behoeve van zijn opdrachtgeefster zijn jaarlijkse 
tien heren ponden, gevestigd op zijn huis in Kampen, waarvoor hij hem 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden 

1
) burgemeester 

   

 

 

444 RAK  91 FOLIO:      150 DATUM:      08-09-1642 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aeltssen, Jan Schuldenaar Echtpaar 
  Peters, Trijntien Schuldenares  
  Conidt, Antoni Schuldeiser Luitenant 
  Plettenburch, jfr Judit van Schuldeiseres Echtgenote 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Antoni Conidt een bedrag van 

ƒ2000 c.g. tegen 5 procent, waarvoor zij overdragen aan schuldeisers de te 
verwachten erfenis van hun vader Peter Thuners en die van hun moeder 
Marrigien Henrix, opeisbaar na haar dood en beloven dit aan te vullen indien 
er tekorten ontstaan.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

445 RAK  91 FOLIO:       151 DATUM:       12-09-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Veecooten, Jan Berentsen van Volmachtgever  
  Andries, Sander Gevolmachtigde Korporaal 

1
) 

     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Sander Andries om, in der minne of 

gerechtelijk, de erfenis op te eisen die comparants zoon Berend Jansz, smid, 
overleden in 1640 te Sluis in Vlaanderen, heeft nagelaten en daarbij alles te 
doen  wat noodzakelijk is, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden 

1
) onder commandant Johan van der Lanwick tot Oosburch 

   
 

 

446 RAK  91 FOLIO:       151 DATUM:       25-09-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricksen, Jan Voogd Over Benjamin Robberts 
  Hendricksen, Henrick Voogd Over Pieter Robberts 
  Robberts, Hermen Volmachtgever  
  Steenberch, Gerrit Janssen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Gerrit Janssen Steenberch om, 

in der minne of gerechtelijk, namens hen de nalatenschap te aanvaarden van 
Hendrick Geertsen, korvenmaker, met de andere erven de boedel te verdelen 
en alle voorkomende formaliteiten te vervullen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
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447 RAK  91 FOLIO:       151v DATUM:        25-09-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Jacob Volmachtgever  
  Robberts, Claes  Volmachtgever  
  Nieuwhoff, Gerrit Woltersen Gevolmachtigde  
  Langen, NN. van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan twee personen om, in der minne 

of gerechtelijk, de nalatenschap te aanvaarden van Hendrick Geertsen, 
korvenmaker, met de andere erfgenamen de boedel te verdelen en verder 
alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

448 RAK  91 FOLIO:      152 DATUM:       28-09-1642 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Itzen, Johan Comparant En Itse, Nijgen en Beltgen 
  Spierlick, Henrick Geerts Voogd  
  Snippert, Johan Claesen Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden de erfenis en goederen te hebben 

ontvangen van hun vader en een andere persoon, waarvoor zij hen 
bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

449 RAK  91 FOLIO:       152v DATUM:       29-10-1642 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Land  in Tongeren 
   
 comparanten Jansz, Jelis Schuldenaar  
  Jansz, Anne Schuldeiser Broer 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Anne Jansz een bedrag van ƒ50 

c.g., dat hij belooft te betalen met als onderpand de erfenis van hun vader 
Johan Jans die hem zal toekomen, gevestigd op een stukje land in 
Tongeren. 

   
 bijzonderheden Geen 
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450 RAK  91 FOLIO:       152v DATUM:       02-11-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roeloffsen, Johan Gevolmachtigde Burgemeester 
  Rooleeuw, Isaac Jacob Volmachtgever Koopman A’dam 
  Backer, Jan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgever, verstrekt comparant een volmacht aan Jan 

Backer om van Burgart van Hatthem uit Hasselt het geld te vorderen dat 
opdrachtgever toekomt volgens obligatie en daarbij alles te doen wat 
noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

451 RAK  91 FOLIO:      153 DATUM:       16-11-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aszwerus, Johan      Volmachtgever  
  Willemsz, Jaques Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jaques Willems om, in der minne of 

gerechtelijk, van Cathrina de Bije een bedrag van ƒ200 c.g. te ontvangen dat 
zij volgens obligatie op 23-11-1642 moet betalen en daarbij te handelen zoals 
comparant zou doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

452 RAK  91 FOLIO:      153 DATUM:       10-01-1643 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dominicus, Johan Volmachtgever  
  Dittes, Peter Gevolmachtigde Onderschout Doornspijk 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Dittes om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen hier en elders daarbij te handelen in 
de geest van comparant. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

453 RAK  91 FOLIO:      153v DATUM:      ongedateerd 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dominicus, Johan Volmachtgever  
  Aerts, Egbert  Gevolmachtigde Oldebroek 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Egbert Aerts om, in der minne of 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

454 RAK  91 FOLIO:      153v DATUM:       ongedateerd 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Maes, Johan Reijmers   Volmachtgever  
  Stuirman, Henricus Crachts. Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henricus Crachtsen Stuirman om, in 

der minne of gerechtelijk, zijn zaken hier waar te nemen en daarbij te 
handelen zoals comparant zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

455 RAK  91 FOLIO:       153v DATUM:      10-02-1642 

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

bedrag van ƒ33 c.g. wegens een gekochte koe en belooft dit in drie termijnen 
te betalen, n.l. met Pasen a.s. ƒ6 c.g., met Pinksteren weer ƒ6 c.g. en met 
Michael van dit jaar de rest, waarvoor zijn persoon en goederen onderpand 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

456 RAK  91 FOLIO:       154 DATUM:      17-02-1643 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Severijns, Jurrien Schuldenaar Echtpaar 
  Thomas, Cornelis (!) Schuldenares  
  Coopsen, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johan Coopsen een bedrag van 

ƒ212 c.g. krachtens een obligatie dd 16-01-1640, dat zij beloven te betalen in 
januari 1644, waarvoor hun persoon en goederen onderpand zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

457 RAK  91 FOLIO:      154 DATUM:      20-02-1643 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Johan Comparant  
  Engberts, Jochem Comparant  
  Geertsz, Franck Erfgenaam Beheerder van 

1
) 

      
 samenvatting Comparanten  verklaren ontvangen te hebben van Franck Geertsz, 

erfgenaam van mr Harmen Rijcksz, het legaat dat diens echtgenote,  
Femmichien Jacobsz, in haar testament aan hen had vermaakt, n.l. aan 
Johan Jansen ƒ300 c.g. en aan Jochem Engberts ƒ200 c.g., waarvoor zij hem 
bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden 

1
) Bethlehems Vergadering  

   

 

 

458 RAK  91 FOLIO:      154v DATUM:       17-02-1643 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vrijdach Johan Goerts Schuldenaar  
  Berents, Lucas Schuldeiser  
  Balthazars, Derck Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Lucas Berents en Derck Balthazar, 

voogden over het kind van Jan Berents Crueger, een bedrag van ƒ50 c.g. dat 
hij belooft te betalen onder verband van zijn persoon en goederen, als bij 
verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

459 RAK  91 FOLIO:      154v DATUM:       16-03-1643 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed Huis, erf en brouwerij 
  Kampen, 
   
 comparanten Jansz, Janneken Wed. van Johan Lucasz Moeder 
  Hanecamp, Engbert Claesen Voogd  
  Hermensz, Derck Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Johan Jansz als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1100 c.g. en de opbrengst van vaders 
kleren en belooft hem lezen, schrijven en een handwerk ten laten leren en te 
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij 
heeft het vruchtgebruik en stelt haar huis als onderpand. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

460 RAK  91 FOLIO:       155 DATUM:       25-03-1643 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Janneken  Comparante  
  Hoochstraeten, Henrick van Momber  
  Max, Janneke  Executeurs De erven van … 
     
 samenvatting Comparante verklaart van de erfgenamen van wijlen Janneke Max het legaat 

van ƒ100 c.g. te hebben ontvangen en een bed met toebehoren, dat deze 
haar in haar testament had beloofd, waarvoor zij hen bedankt met belofte 
van vrijwaring.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

461 RAK  91 FOLIO:       155 DATUM:      29-03-1643 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed Kaagschip 
   
 comparanten Schocker, Johan Arentsz Schuldenaar  
  Willemsz, Willem Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant belooft een bedrag van ƒ200 c.g. dat hij nog schuldig is aan 

Willem Willemsz vanwege de aankoop van een kaagschip, te betalen in mei 
a.s., met een speling van acht dagen, waarvoor het kaagschip onderpand is, 
evenals zijn andere goederen .  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

462 RAK  91 FOLIO:       155 DATUM:       28-04-1643 
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 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Operman, Johan Wdn. van Stijn Toenis Vader 
  Rutgers, Hans Voogd  
  Adams, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Thonis, Stijne en Arian 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind een daalder en 
belooft hen goed te verzorgen en te doen wat een goed vader verschuldigd 
is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

463 RAK  91 FOLIO:      155v DATUM:      05-05-1643 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Croen, Jacob Comparant  
  Jans, Leendt      Voogd  
  Croen, Conraedt    Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de erfenis en goederen te hebben 

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

 

 

464 RAK  91 FOLIO:       155v DATUM:      12-05-1643 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bosman, Johan                  Volmachtgever  
  Voerden, jfr Aeltgen van   Echtgenote  
  Gruuthuijs, jfr Margareta vd Echtgenote  
  Ottens, Geert                           Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant en zijn echtgenote, dochter van Warner van Vorden en jfr 

Margareta van den Gruithuijs, verstrekken een volmacht aan Geert Ottens 
om, in der minne of gerechtelijk, hun zaken in Arnhem waar te nemen en 
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden  
   

 

 

465 RAK   91 FOLIO:      155v DATUM:       12-05-1643 
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 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis, erf en where gnd. de Gouden Leeuw, nu de Brabantse Wagen 
    Kampen, Oudestraat, t.o. het Waeckhuijs 
   
 comparanten Veene, Jan Gerritsen Comparant Boekhouder 
  Mette, Floris Janssen vd Comparant Tijdelijk armenbedienaar 
  Bonthe, Thomas de Schuldenaar Eerzaam 
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat Thomas de Bonthe, ten behoeve van de 

erfgenamen van Jan ten Naepel, aan hen heeft afgelost de jaarlijkse rente, 
afkomstig van een huis in Kampen; hoewel de originele rentebrief 
verdwenen is, is aan de verplichting voldaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

466 RAK  91 FOLIO:      156 DATUM:        17-05-1643 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dulmer, jkr Johan van     Volmachtgever  
  Dulmen, jkr Arent Christ. v. Volmachtgever  
  Baelen, jkr Wilhelm van Gevolmachtigde Jkr I. Camphuis en

1
) 

  Ulger, jkr Lubbert Voogd  
  Voorn, Lodwick  Gevolmachtigde  
  Langenburch, Goswinius v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, allen erfgenamen van jfr Jesina Vorens, weduwe Dunkels, 

verstrekken een volmacht aan Lodwick Voorn en Goswinus van 
Langenburch,  om hun zaken waar te nemen in de nalatenschap van 
overledene en daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden 

1
) jfr Geertruida van Tweenhuijsen 

   
 

 

467 RAK  91 FOLIO:      156v DATUM:        17-05-1643 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gansneb gnd T., Reijner Comparant  
  Voorn, Henrick  Idem Eerzaam 
  Voorn, Lodwick  Idem Broers 
  Voorn, Gerrit Idem Idem 
  Gansneb gnd T.,  jkr Jurrien Borg  
  Bisschop, Derk Engbers Borg Eerzaam 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van jfr Gesina Voorn weduwe Dunkels, verklaren 

dat zij van jkr Jurrien Gansneb gnd Tengnagel en Derk Engbers Bisschop, 
als borgen van het erfhuis, de erfenis ontvangen hebben, bovendien worden 
zij ontslagen van de borgtocht voor Nelen, Betta en Aelthen van 
Tweenhuijzen  betreffende het contingent van de Tweenhuizens. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

468 RAK  91 FOLIO:      156v DATUM:      27-05-1643 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roukens, Isebrant Volmachtgever  
  Veene, Johannes Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Veene om namens hem het 

geld te ontvangen dat berust onder de ontvanger van Vollenhove en behoort 
aan kapitein Henrick Hewert en daarbij al het nodige te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

469 RAK  91 FOLIO:       157 DATUM:       26-05-1643 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis 
   Kampen, Oudestraat bij de Buitenkerk   
   
 comparanten Janssen, Jan Wdn. van Mettgen Arents Vader 
  Sijbrants, Henrick Voogd  
  Cuiper, Willem Roloffs Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Arent Jans als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ50 g.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. Hij heeft het vruchtgebruik en stelt zijn huis als onderpand. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

470 RAK  91 FOLIO:       157 DATUM:       15-06-1643 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geertz, Johan Wdn. van Egbertgen Gerrits Vader 
  Lubberts, Lubbert Voogd  
  Gerrits, Lambert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige  dochter Sijbrech Jans als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd honderd daalders en belooft haar 
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naaien te laten leren en te doen wat een goede vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

471 RAK  91 FOLIO:       157v DATUM:      20-07-1643 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Broederstraat 
   
 comparanten Dapper, Jacob     Schuldenaar Echtpaar 
  Jacobs, Hilligen Schuldenares  
  Martensz, Thonis Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Thonis Martensz een bedrag van 

ƒ50 g.g. als resterende kooppenningen van hun huis volgens koopcedule dd 
10-10-1641, dat zij beloven jaarlijks te verrenten op Pasen met ƒ3 g.g. en 
stellen het huis als onderpand. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

472 RAK  91 FOLIO:       157v DATUM:       07-08-1643 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Jacob Comparant  
  Backer, Heijmen Hermensz Voogd  
  Hartsuijcker, Cornelis Egberts    Voogd  
     
 samenvatting Comparant, erfgenaam en grootvader van Hermen Gertsz, zoon van wijlen 

Gerhart Reijners, verklaart van de voogden de erfenis en goederen van zijn 
vader ontvangen te hebben, waarvoor hij hen bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

473 RAK  91 FOLIO:      157v DATUM:       ongedateerd 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dubbelt, Janneken Comparante  
  Wijnoltz, Arent Voogd  
  Geerts, Henrick  Voogd Korvenmaker 
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 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de erfenis en goederen te hebben 
ontvangen van haar moeders kleren waarvoor zij hen bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

474 RAK  91 FOLIO:      158 DATUM:      01-09-1643 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Japin, Jan Volmachtgever Broer – voogd 
  Bruel, Matthis Volmachtgever Voogd 
  Japin, Daniel Volmachtgever Voogd 
  Japin, Arent Gevolmachtigde Koopman A’dam 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de innocente Philip Japin, hebben vanwege een 

testamentaire dispositie van hun moeder en grootmoeder een mede-voogd 
benoemt die zij een volmacht geven om, in der minne of gerechtelijk, te 
ontvangen van Abigel van Colen, weduwe van Jan Gribert, zoon van zijn 
vader Claude Gribert die in leven mede-voogd over Philip Japin was, het 
geld met de rente dat deze uit de goederen van pupil ontvangen heeft; zij 
geven de gevolmachtigde alle rechten dit af te handelen met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

475 RAK  91 FOLIO:      158v DATUM:       05-09-1643 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Johan Volmachtgever  
  Strucks, Henrickgen   Echtgenote  
  Stuirman, Henrick Crachtsen Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Henrick Crachtsen Stuirman 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

476 RAK  91 FOLIO:       158v DATUM:       12-09-1643 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Een kamp land in Veldhuizen  
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 comparanten Rijxen, Jacob Volmachtgever  
  Lijfferts, Femmegien Echtgenote   
  Campen, Bettien Severs van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Bettien Severs van Campen om, in 

der minne of gerechtelijk, honderd daalders met de verlopen rente te 
ontvangen, die comparants vrouw als erfgename van haar vader Lijffert 
Lijfferts toekomen, afkomstig van een bepaald stukje land en daarbij alles te 
doen wat noodzakelijk is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

477 RAK  91 FOLIO:      159 DATUM:      18-02-1639 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Glauwe, jkr Lambert Volmachtgever  
  Boecop, jkr Henric toe Volmachtgever  
  Conits, Balthasar Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Balthasar Conits om, in der 

minne of gerechtelijk, van Arent van Gruijthuijsen in het land van Gulik, of 
van zijn gevolmachtigde in Arnhem, te vorderen het geld dat hen toekomt 
krachtens een obligatie door hem zelf ondertekend en daarbij al het nodige 
te doen met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

478 RAK  91 FOLIO:      159 DATUM:      09-03-1639 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hartsuicker, Lisbeth Volmachtgeefster Wed. A.H.Scholte 
  Hoochstraeten , Henrick van Momber  
  Langen, Johan van   Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Johan van Langen om, in der minne 

of gerechtelijk, zowel binnen als buiten rechten, haar zaken waar te nemen, 
speciaal die van het sterfhuis van Gerrit Maeszen uit Elburg en daarbij al het 
noodzakelijke te doen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

479 RAK  91 FOLIO:       159v DATUM:       00-04-1639 

 onderwerp Verklaring 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoebertsen, Lambert Comparant  
  Roeloffsen, Dirrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogd de erfenis en goederen van zijn ouders 

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

 

 

480 RAK  91 FOLIO:       159v DATUM:       16-08-1639 

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

Kampen waar te nemen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

481 RAK  91 FOLIO:       159v DATUM:      25-06-1639 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Erf en goed genaamd den Bosch 
  Oosterwolde 
   
 comparanten Twenthe, Lambert Jans Wdn. van Margreta Hermsz Vader 
  Dirricksen, Gerrit Voogd Eerzaam 
  Twent, Bartolt Jans Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Agnissien Lambertsz als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ350 c.g., een bed 
met toebehoren en dan nog ƒ300 c.g. afkomstig van de verkoop van 
moeders kleren 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 en stelt als onderpand zijn aandeel 
in een erf en zijn andere goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

482 RAK  91 FOLIO:       160v DATUM:       25-11-1639 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritsen, Lubbert Volmachtgever  
  Jacobs, Aeltien Echtgenote  
  Stuirman, Henricus Crachtsen Gevolmachtigde Dr. 
     
 samenvatting Comparant verstrekt, mede namens zijn echtgenote, een volmacht aan 

Henricus Crachtsen Stuirman om zijn zaken in Kampen waar te nemen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

483 RAK  91 FOLIO:       160v DATUM:       26-11-1639 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Louwe Volmachtgever  
  Langenburch, d. Goswinus v. Gevolmachtigde Procureur 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Goswinus van Langenburch om, 

zowel binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen en tot een goed 
einde te brengen, alles met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

484 RAK  91 FOLIO:      161 DATUM:      14-12-1639 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Fretsen, Lucas Schuldenaar  
  Munster, Melis van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart ten behoeve van zijn schoonzuster Mette Jans schuldig 

te zijn aan Melis van Munster een bedrag van ƒ15 c.g. dat Mette zal 
terugbetalen met een halve c.g. per week en mocht zij komen te overlijden, 
dan betaalt zij hem de helft.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

485 RAK  91 FOLIO:       161 DATUM:       06-03-1640 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arents, Laurents Comparant  
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 samenvatting Comparant, die toestemming heeft tot het metselaarsgilde toe te treden, 

belooft zich te zullen onthouden van metselen, steenhouwen en alleen het  
leidekken te zullen uitoefenen en zich te onderwerpen aan de boete in de 
gildebrief vermeld. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

486 RAK  91 FOLIO:      161 DATUM:       09-03-1640 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Louwe Comparant  
  Rutgersz, Art Comparant  
  Cornelisz, Gerrit Echtgenoot van Stijne Jacobsz 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over Rutger, Clas en Jacob Petersz, kinderen van 

Peter Velthuijs en Stijne Jacobsz, verklaren dat Gerrit Cornelisz en zijn 
echtgenote Stijne Jacobsz aan hen hebben overgedragen voor Rutger en 
Clas Petersz tweejarige veulens die hun moeder hen als kindsdeel heeft 
bewezen; Jacob Petersz zal de moeder lezen en schrijven laten leren en hij 
ontvangt zijn kindsdeel; ook het aandeel van haar overleden dochter 
Maritgen Petersz is uitgekeerd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

487 RAK  91 FOLIO:       161v DATUM:      03-03-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijlandt, Laurens van    Volmachtgever  
  Wijlandt, Dionisius Gevolmachtigde  
  Wijlandt, Jacob van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zoons Dionisius en Jacob om 

zijn zaken waar te nemen volgens schriftelijke instructies en daarbij al het 
noodzakelijke te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

488 RAK  91 FOLIO:      161v DATUM:       26-06-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Jans, Lijsabet Volmachtgeefster  
  Breda, Johan van Momber  
  Jans, Greetien Gevolmachtigde Zuster - Utrecht 
     
 samenvatting Comparante, dochter van Jan Rijcken en Anna Henrix, verstrekt een 

volmacht aan haar zuster Greetien om, in der minne of gerechtelijk, de 
erfenis en goederen te vorderen van hun overleden ouders in Wesel en 
daarbij te handelen zoals comparante zelf gedaan zou hebben, indien 
aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

489 RAK  91 FOLIO:      162v DATUM:      29-06-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hanecamp, Lambertus Volmachtgever Predikant Staphorst 
  Vette, d. Petrus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Mede namens zijn echtgenote, verstrekt comparant een volmacht aan Petrus 

Vette om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken tegen Johan van der Hoeve 
waar te nemen en daarbij te handelen in de geest van comparant. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

490 RAK  91 FOLIO:      162v DATUM:       24-08-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Lubbert  Volmachtgever  
  Jacobsz, Aeltien Echtgenote  
  Langenburch, Goswinus van  Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Goswinus van Langenburch om te 

verschijnen voor het gerecht van Zwolle en daar de getuigenis van Claes 
Andriesz aan te horen en te handelen zoals comparant  gedaan zou hebben, 
indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

491 RAK  91 FOLIO:      163 DATUM:       30-10-1640 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Willems, Lambert Comparant Weduwnaar van 
1
) 

  Lamberts, Elien Comparante  
  Lamberts, Jan Comparant  
  Bedienaars der Armen Begunstigden  
     
 samenvatting Comparant en zijn kinderen Aeltien en Jan, verklaren aan de bedienaars der 

armen in Kampen te hebben gecedeerd een bedrag van ƒ50 c.g. dat wijlen 
Aeltien Andries aan Claesien Jacobs bij testament dd 25-01-1609 had 
vermaakt. 

   
 bijzonderheden 

1
) Claesien Jacobs 

   

 

 

492 RAK  91 FOLIO:       163 DATUM:       03-03-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meechens, Hermanus    Comparant  
  Stephani, Henrick van   Executeur  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Henrick van Stephani ten behoeve van hem en de 

mede-erfgenamen, kinderen van Peter van Meechens, een zegelbrief ad ƒ57 
c.g. overhandigd heeft, waarvan de jaarlijkse rente op Michaelis wordt 
uitgekeerd en waarvan jfr Christina Hoedemackers, weduwe van Peter van 
Meechens, jaarlijks de lijfrente ontvangt, waarvoor hij hem bedankt met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

493 RAK  91 FOLIO:       163v DATUM:       24-04-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roeloffsen, Lambert Volmachtgever  
  Hoff, Johan Volmachtgever  
  Sonnemans, Henrick Volmachtgever Echtg. J. Brants 
  Geertsen, mr Jan Gevolmachtigde Procureur A’dam 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van wijlen Arendt Brandt en 

Anneke Reijnerts en de echtgenoot van Jenneke Brants, hebben een 
volmacht verstrekt aan mr Jan Geertsen om, in der minne of gerechtelijk, 
voldoening te eisen van een accoord dat Henrick Sonnemans dd 02-06-1640 
heeft gesloten met Susanna Reijnarts, weduwe van Jan de Bas en daarbij 
alles te doen wat nodig is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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494 RAK  91 FOLIO:        163v DATUM:       16-06-1641 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendrix, Lumme Wed. van Jan Cornelissen Moeder 
  Jansz, Jan Voogd  
  Jansz, Arendt Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Anna, Beertien, 

Lucas, Roeloff, Jacob en Hendrick Jans als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd samen ƒ50 g.g. en belooft hen lezen, schrijven en een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

495 RAK  91 FOLIO:       164 DATUM:      24-06-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubbers, Lucretia Comparante  
  Foppen, Johan Echtgenoot  
  Henricksz, Engbert Voogd  
  Rademaker, Johan Geerts Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de goederen en erfenis van haar 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

496 RAK  91 FOLIO:       164 DATUM:       09-08-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schinckel, Lambert Hermsen Comparant  
  Meuwsen, Gerrit Executeur  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Gerrit Meuwsen ontvangen te hebben de erfenis en 

goederen van Alijdt Jochems die hij heeft geërfd, waarvoor hij hem bedankt 
met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
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497 RAK  91 FOLIO:        164v DATUM:       09-07-1642 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goeverts, Leentgen Comparante  
  Jacobs, Lambert Voogd  
  Backer, Hermen Geerts Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart, krachtens volmacht dd 09-04-1642 in Brazilie in 

Mauritsstad gepasseerd, van de voogden van wijlen haar echtgenoot de 
erfenis en goederen van zijn ouders te hebben ontvangen, waarvoor zij hen 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

498 RAK   91 FOLIO:      164v DATUM:       17-01-1643 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Land genaamd Henrick Geertsz Land 
  Wanneperveen 
   
 comparanten Jansz, Lumme   Wed. van Johan Selis  Moeder 
  Sasz, Gijsbert  Voogd  
  Jansz, Rutger Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Maritgen en 

Henrickien Jansz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 
ƒ200 c.g., waarvoor zij een stuk land in onderpand geeft en dan nog de 
goederen van hun grootvader; zij belooft hen lezen en schrijven en een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

499 RAK  91 FOLIO:      165 DATUM:        16-06-1642 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Francken, Johan Borg  
  Francken, Lambert  Borg Broers 
     
 samenvatting Comparanten hebben zich borg gesteld ten behoeve van Stephen Bisschop, 

voor een bedrag van ƒ295 g.g. huispenningen, berustende onder Johan van 
Erckelens, om dit geld te verhalen.  

   
 bijzonderheden Geen 
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500 RAK  91 FOLIO:      165 DATUM:      04-07-1643 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hanssen, Lubbigen Comparante  
  Voegelpoort, Nicolaes Echtgenoot  
  Janssen, Marten  Voogd  
  Herms, Gijsbert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden alle goederen en de erfenis van 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

501 RAK  91 FOLIO:      165 DATUM:      04-07-1646 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Louwe Volmachtgever Burgemeester 
  Buisch, Geertien Echtgenote  
  Rotgers, Margareta Gevolmachtigde Wed. Vischbeecke 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun tante Margareta Rotgers 

om van de heren van de weeskamer te Amsterdam het bedrag te vorderen 
dat ten behoeve van wijlen Rotger Peters in de weeskamer was belegd en 
daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 166 t/m 168v zijn blanco. 

502 RAK  91 FOLIO:       169 DATUM:       01-02-1639 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geerts, Mechtelt Volmachtgeefster Wed. Albart Henricks 
  Hoochstraeten, H. van  Momber  
  Stuirman, Henricus Cr.  Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Henricus Crachtsen Stuirman om, in 

der minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen, in het bijzonder die 
tegen de broers Henrick en Gisbert Albarts Frans en daarbij het nodige te 
doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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503 RAK  91 FOLIO:       169 DATUM:      01-03-1639 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Jans, Maritgen Schuldenares  
  Hoochstraeten, Henrick van Momber  
  Geertsz, Thijs Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Thijs Geertsz ten behoeve van 

Alijdt Joachims, een bedrag van ƒ105 c.g. die zij belooft te betalen heden 
over een jaar, waarvoor zij als onderpand stelt de ƒ12½ gg die zij heeft van 
een huis in de stad toebehorende aan Alijdt Bloemen, nu Derk Hermens 
Timmerman, waarvan akte dd 08-04-1619. 

   
 bijzonderheden Geen  
   

 

 

504 RAK  91 FOLIO:      169v DATUM:      15-05-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sellijnck, Melius Comparant Echtpaar 
  Willemsz, Janneken Comparante  
  Sellijnck, Johan Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat hun broer Johan hen overhandigd heeft de 

honderd daalders die zij van hem tegoed hadden wegens uitkoop van de 
ouderlijke erfenis, conform arrest in Munster dd 30-01-1638, waarvoor zij 
hem bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

505 RAK  91 FOLIO:       169v DATUM:      16-05-1639 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gisberts, Maritgen Wed. Johan Henricksz Moeder 
  Gisberts, Henrick Voogd  
  Jacobs, Tijmen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Marritgen, Janneken 

en Willemtgen Jansz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind 
ƒ86 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij 
heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
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506 RAK  91 FOLIO:     170 DATUM:       25-06-1639 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lespierre, jfr Maria de Volmachtgeefster  
  Lespierre, jfr Lenora de Volmachtgeefster  
  Sichardus, Philippus Momber Zwager 
  Bours, Jacques Gevolmachtigde Koopman A’dam 
  Fourmestrarix, Joannes de   Gevolmachtigde Idem 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Jacques Bours en Joannes de 

Fourmestrarix om in Amsterdam of elders zo duur mogelijk te verkopen de 
schilderijen, kunstboeken, tekeningen, prenten, antiquiteiten en rariteiten die 
zij van hun vader Steven de Lespierre als betaling van hun moeders erfdeel 
hebben ontvangen en verder al het noodzakelijke te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

507 RAK  91 FOLIO:      170v DATUM:       ongedateerd 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Meuwes Comparant  
  Witterwijck, Sijbille Executrice  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Sijbille Witterwijck de erfenis en goederen van zijn 

zuster Lisbeth Henricksz te hebben ontvangen, ƒ20 c.g, tevens caverende 
voor zijn zuster Cunne Henricks die ook geërfd heeft van haar zuster, 
waarvoor hij bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

508 RAK  91 FOLIO:     170v DATUM:      23-07-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dappers, Maritgen Comparante  
  Hoochstraeten, Henrick van Momber  
  Kempe, Peter            Voogd  
  Henricks, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de goederen en erfenis van haar 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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509 RAK  91 FOLIO:       171 DATUM:      03-10-1638 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Merrigen Comparante  
  Gerrits, Gerrit Echtgenoot  
  Berentsen, Jan Vader  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar vader de goederen en erfenis van haar 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

510 RAK  91 FOLIO:       171 DATUM:      07-09-1639 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijlandt, Laurens Volmachtgever  
  Wijs, Johan de Gevolmachtigde Procureur hof Utrecht 
  Swart, Willem  Gevolmachtigde Procureur Amersfoort 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johan de Wijs en Willem Swart om, in 

der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor het provinciale hof 
van Utrecht en Amersfoort en daarbij al het nodige te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

511 RAK  91 FOLIO:      171v DATUM:       23-12-1639 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Mechtelgen Wed. van Rijck Henricksz   Moeder 
  Henricks, Johan Voogd  
  Willems, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrick, Peter en 

Gerrit Rijxs als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind ƒ350 c.g., 
met Pasen a.s. te betalen, zo zij dit bijeen zal kunnen brengen, tegen 5 
procent rente te beleggen, te versterven van het ene kind op het ander; haar 
zoon Gerrit zal vooruit genieten ƒ200 c.g. van haar nalatenschap te verhalen 
op haar erf in Grafhorst  en zij belooft hen te verzorgen en te doen wat een 
goed moeder behoort te doen; als een der kinderen niet bij haar wil blijven 
wonen, dan krijgt deze een uitzet zoals haar zoon heeft gekregen.   

   
 bijzonderheden Geen 
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512 RAK  91 FOLIO:      172 DATUM:       02-01=1640 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Becx, Maria Wed. van Johannes Nevs Moeder 
  Lenaerts, d. Paulus Voogd  
  Hoochstraeten, Henricus v. Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Johannes, Matheus 

en Saetgen Nevs als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind een 
bedrag van ƒ4000 c.g., daarenboven ieder kind nog honderd rijksdaalders 
hoofdsom of ƒ37-10 c.g. als jaarlijkse lijfrente ten laste van Overijssel, bij de 
ooms Abraham en Peter Nevs, kooplui uit Frankfurt, berustende; zij belooft 
hen lezen en schrijven te laten leren, te verzorgen naar hun stand en te doen 
wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft 
het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Verdere details in de akte. 
   

 

 

513 RAK  91 FOLIO:      172v DATUM:      05-03-1640 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijntges, Mettien Wed. van Jan Wernerts Moeder 
  Wijndeltsen, Arendt Voogd  
  Wernerts, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Aeltien Jansen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ15 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 
   

 

 

514 RAK  91 FOLIO:       173 DATUM:       16-03-1640 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Melis Comparant  
  Roelofs, Sara Echtgenote  
  Roelofs, Willem Comparant  
  Roelofs, Henrick Comparant  
  Roelofs, Otto Comparant  
  Sijmons, Claes Voogd  
  Jacobs, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden de goederen en erfenis van hun 

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

 

 

515 RAK  91 FOLIO:      173 DATUM:      24-04-1640 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wolffs, Melchior   Schuldenaar  
  Jansz, Louwe Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Louwe Jansz een bedrag van ƒ45 

c.g. dat hij in twee termijnen wil betalen, met a.s. Michaelis ƒ25 c.g. en 
daarna met Pasen ƒ20 c.g., mede op termijn van de cameraars van dat jaar  
te ontvangen, waarvoor hij als onderpand stelt zijn jaarlijksen gage. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

516 RAK  91 FOLIO:      173v DATUM:      00-05-1640 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Melis Comparant Wdn. Alsbet Clas 
  Albartsz, Herms Voogd  
  Gisbertsen, Gisbert  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de voogden over wijlen zijn zoon Clas Melis de 

goederen en erfenis te hebben ontvangen die zijn moeders erfdeel waren, 
waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

517 RAK  91 FOLIO:      173v DATUM:       15-05-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Genemuiden 
   
 comparanten Bree, Mathius    Volmachtgever  
  Bock, Johan Volmachtgever Broer 
  Hoff, Johan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, mede namens zijn broer en als voogd over Anneke Jansz Bock, 

allen erfgenamen van Aleida van Pletteburch, weduwe Michiel van 
Otmersum, voor wie hij mede instaat, verstrekken een volmacht aan Johan 
Hoff, ontvanger van Vollenhove, om een huis over te dragen aan Johan 
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Berents uit Genemuiden met alle bijbehorende rechten.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

518 RAK  91 FOLIO:       174 DATUM:       16-05-1640 

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Francks, Marrigien Comparante Wed. Johan B. Mullenaer 
  Berents, Cornelis   Momber  
  Carsten, Johan Momber  
  Jans, Berentgen Andere comparante Echtg. B. Arentz 
  Witten, Gerbrant Momber  
  Angel, mr Willem  Momber  
     
 samenvatting Comparanten en hun mombers, verklaren in der minne met elkaar te zijn 

overeengekomen, over de vordering van het testament van hun vader, dat de 
aanspraken van comparantes kinderen intact blijven, zij krijgt aan geld een 
bedrag van ƒ400 c.g. en andere comparante krijgt haar vaders kleren en ƒ100 
c.g. 
NB. in de kantlijn: op 04-11-1640 meldt Berend Arentsen namens zijn 
echtgenote dat Marrigen Francks hem ƒ100 c.g. heeft betaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

519 RAK  91 FOLIO:       174v DATUM:       00-07-1640 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arents, Merrigen Comparante Echtg. A. Souwerts 
  Hoochstraeten, H. van Momber  
  Engbertsen, Arent Vader  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar vader Arent Engbertsen een bedrag van ƒ25 

g.g. te hebben ontvangen van haar overleden broers, waarvoor zij hem 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

520 RAK  91 FOLIO:      174v DATUM:      10-08-1640 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Mechtelt Comparante  
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  Arents, Lodewijck Echtgenoot  
  Pannebacker, Albart Executeur  
     
 samenvatting Comparante verklaart van Albart Pannebacker de erfenis, goederen en het 

geld van de huisverkoop te hebben ontvangen, die haar toekomen vanwege 
het overlijden van Willem Gerberts, waarvoor zij hem bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

521 RAK  91 FOLIO:       174v DATUM:      18-09-1640 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis 
  Brunnepe, St. Nicolaasdijk 
   
 comparanten Jacobs, Mechtelt Wed. van Berend Ounijx    Moeder 
  Simonts, Claes Voogd  
  Lucas, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Berentien Berents als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 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 zij 
als onderpand stelt haar huis in Kampens Vrijheid. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

522 RAK  91 FOLIO:      175  DATUM:       19-11-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sijmens, Michiel Volmachtgever  
  Langenburch, d. Goswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Goswinus van Langenburch om zijn 

zaken in deze stad waar te nemen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

523 RAK  91 FOLIO:       175v DATUM:        13-05-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Marrigen Volmachtgeefster  
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  Martens, Eduard Momber  
  Marsz, Jacob Gevolmachtigde Openb. Notaris R’dam 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Jacob Marsz om namens haar 

beslag te leggen op de goederen die haar stiefvader Cornelis Peters heeft in 
Rotterdam en tot de erfenis behoren van haar moeder Geertruit Martens, 
gewezen echtgenote van Cornelis Pieters en die op haar verstorven zijn; zij 
geeft hem de macht om te onderhandelen met de stiefvader en te handelen 
zoals zij zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van 
substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

524 RAK  91 FOLIO:       175v DATUM:       22-06-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reutgersz, Mens Erfgenaam  
  Wael, Jacob Willems ten Erfgenaam  
  Jansz, Brandt Erfgenaam  
  Malers, jfr Geertruit  2

e
 echtgenote Wed. Jan J. Saels 

     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Jenneken, Geertien en Claesien Reijnerts, 

verklaren dat jfr Geertruit Malers hen heeft uitgekeerd het legaat ad ƒ600 c.g. 
dat Lillebet Jansz, eerste echtgenote van mr Jan Jans Saels, per testament 
dd 19-01-1622 had vermaakt aan Jenneken, Geertien en Claesien Reijnerts, 
waarvoor zij haar bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

525 RAK  91 FOLIO:      176 DATUM:      15-07-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Frans, Mechtelt Comparante  
  Hoochstraeten, Henrick van Momber Oom 
  Hattem, Borchart van      Administrateur En borg 
     
 samenvatting Comparante, dochter van wijlen Frans Cuinreturff, mede caverende voor 

haar zuster Alijdt Frans, beiden erfgenamen van Nijsgen Everwijns, verklaart 
van de administrateur van het sterfhuis de goederen en erfenis ontvangen te 
hebben,waarvoor zij hem bedankt met belofte van vrijwaring. Hij wordt 
ontslagen van zijn borgtocht. 

   
 bijzonderheden Geen 
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526 RAK  91 FOLIO:       176v DATUM:       24-08-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dammes, Marrigen Volmachtgeefster  
  Stevensz, Henrick Echtgenoot Stadspiloot (loods) 
  Christiaens, Arent  Gevolmachtigde Haarlem 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Arent Christiaens om zich te 

vervoegen bij de weesvaders van de stad Haarlem en van hen de erfenis en 
goederen te vorderen van haar overleden oom Absolum Dirricks, die bij hen 
berusten en te handelen zoals zij zelf gedaan zou hebben, met macht van 
substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

527 RAK  91 FOLIO:       177 DATUM:       07-10-1641 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Metgen Wed. van Henrick van Lubeck   Moeder 
  Hermensz, Rutger Voogd  
  Jansz, Henrick Voogd  
                   
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gerrit, Anneke, Joris, 

Johan, Gisbert en Derck Henricksz als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd ieder kind één pond Vlaams en belooft hen te onderhouden en 
te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

528 RAK  91 FOLIO:       177 DATUM:      09-11-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Mechtelt Volmachtgeefster Wed. J. Haegedorns 
  Hoochstraeten, Henrick v. Momber  
  Gerrits, Peter Gevolmachtigde Epe 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een  volmacht aan Peter Gerrits om haar zaken waar 

te nemen in Epe en elders, haar landerijen te verhuren en daarbij alles te 
doen wat noodzakelijk is.  

   
 bijzonderheden Geen 
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529 RAK  91 FOLIO:       177v DATUM:      15-06-1642 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
                                                                                                   
 comparanten Thijssinck, Meijnert Petersen Comparant Licentmeester in Sloten 
  Meijne, Johan Dijmmer de    Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart overgedragen te hebben aan Johan Dijmmer de Meijne 

zijn aandeel, erfenis, rechten, actien en pretenties van de erfenis van zijn 
vader Peter Joosten en moeder Geertien van Benthem, nog berustende 
onder de erven van Jan van Benthem, burgemeester en Hendrick Cleijssen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

530 RAK  91 FOLIO:       177v DATUM:        18-06-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Calcker, Matheus van Gevolmachtigde  
  Calcker, Henrick van  Volmachtgever Vader 
  Calcker, Fijgje van  Volmachtgeefster   
  Carnebeeck, Johan van Volmachtgever Echtg. E. v. Haekenbroek 
  Holtman, Henrick Volmachtgever Echtg. F. v. Haekenbroek 
  Haekenbroek, Maritgen Volmachtgeefster Wed. J. Berents 
  Geleijn, Isaac van Volmachtgever Echtg. G. v. Hummel 
  Hummel, Jacob / Gerrit v. Volmachtgevers  
  Westerinck, Berent Volmachtgever Echtg. T. Wantsinck 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Johan Calcker en Maritgen van Hummel, 

verstrekken een volmacht aan Johan Hoeberinck om, in der  minne of 
gerechtelijk, de zaken van het erfhuis waar te nemen en daarbij al het nodige 
te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

531 RAK   91 FOLIO:       178 DATUM:       ongedateerd 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Asche, Mense Comparante  
  Reijnerts, Hermen       Momber Oom 
  Petersz, Louwe Voogd  
  Berents, mr Warner Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de erfenis en goederen te hebben 

ontvangen van haar (niet vermeld), waarvoor zij bedankt met belofte van 
vrijwaring. 
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 bijzonderheden Geen 
   
 

 

532 RAK  91 FOLIO:       178 DATUM:        27-02-1643 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Jans, Marrigen Comparante  
  Hoochstraeten, Henrick v. Momber  
  Vrijdach, Otto Henricksz Comparant  
  Witte, Hans Comparant  
  Egbers, Arent Comparant  
  Petersz, Dirck en Peter Comparant  
     
 samenvatting Comparanten hebben, volgens opdracht dd 29-09-1641, aan Lisebeth en 

Anneken Otten gerechtelijk overgedragen hun aandelen van het huis in de 
Nieuwstraat,  afkomstig van wijlen Jan Buntz en Alijt Jansz. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

533 RAK  91 FOLIO:      178v DATUM:       17-05-1643 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evers, Maritgen Comparante  
  Gisbert, Michiel    Echtgenoot  
  Roloffsen, Johan Voogd  
  Geerts, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de erfenis en goederen te hebben 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

534 RAK  91 FOLIO:        178v DATUM:        31-05-1643 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bartholts, Mettien Comparante  
  Hoochstraeten, H. van - jr Momber  
  Jans, Louwe Voogd  
  Vrijdach, Geert Voogd  
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 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de erfenis van haar moeder 
ontvangen te hebben, waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

535 RAK  91 FOLIO:      178v DATUM:       01-06-1643 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Orbans, Manuel Comparant  
  Slezien, Niclaes van der Voogd  
  Wessels, Cornelis Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de erfenis van zijn vader te hebben 

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

 

 

536 RAK  91 FOLIO:        179 DATUM:       06-06-1643 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Maritgen Wed. van Dirck Eckmars Moeder 
  Backer, Berent Dircks  Voogd  
  Jansz, Berent  Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Rutger Dircksz als vaders 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijde 179v is blanco. 

537 RAK  91 FOLIO:        180 DATUM:        01-03-1639 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Neeltien Volmachtgeefster Echtg. Th. Cornelissen 
  Jacobs, Gerbrecht Volmachtgeefster Echtg. B. Ciljackel   
  Matthijssen, Engel Gevolmachtigde Enkhuizen 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Engel Matthijssen om van 

Jacobus Jochemsz zijn aandeel in de huishuur te ontvangen van vier huisjes 
ad ƒ33-01 c.g., welk bedrag zij schuldig zijn aan gevolmachtigde en daarbij al 
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het nodige te doen, zoals zij zelf gedaan zouden hebben, indien aanwezig, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

538 RAK  91 FOLIO:      180 DATUM:      19-10-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijckman, Nicolaes Volmachtgever En consorten 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette wegens een door het 

verwaltergerecht uitgegeven weetbrief, om in zijn afwezigheid en die van zijn 
consorten, alles wat gebeurt met betrekking tot het verkrijgen van die brief 
ad ƒ48000, staande op de heerlijkheid van Montfort, waar te nemen en te 
vorderen en verder al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

  

 

539 RAK  91 FOLIO:        180v DATUM:       10-11-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jong, Nijese de       Volmachtgever  
  Philippi, Daniel de Gevolmachtigde Tot Frankendahl 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Daniel de Philippi om namens hem 

de erfenis en goederen van David Nijese te aanvaarden, deze geheel of 
gedeeltelijk te verkopen, het geld te ontvangen en verder alles te doen wat 
noodzakelijk is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

540 RAK  91 FOLIO:       180v DATUM:       04-02-1641 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lambertsz, Neeltgen  Wed. van mr Johan Bucks Moeder 
  Goertsz, Francke     Voogd  
  Augustinis, Hermen Voogd  
           
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Cornelia, Trijntgen en 

Cornelis Buck als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk kind ƒ100 g.g., 
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inbegrepen hun beste goed en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk 
te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

541 RAK  91 FOLIO:       181 DATUM:       31-08-1642 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albarz, Nese Wed. van Johan Roloffsz Moeder 
  Roloffsz, Dirck Voogd  
  Albarz, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Beltgen Jansz 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ50 c.g., de zoon het 
visserijgereedschap en de dochter een bed met toebehoren en belooft hen te 
verzorgen en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijde 181v is blanco. 

542 RAK  91 FOLIO:       182 DATUM:       02-02-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Otto Comparant  
  Arents, Geertien Echtgenote  
  Carsten, Jan Voogd  
  Driessen, Dubbelt Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat de voogden hem de ouderlijke erfenis van het kind 

van Daniel Meersman en Janneken Henrix, Constantie Daniels, hebben 
betaald, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

543 RAK  91 FOLIO:       182 DATUM:       13-06-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermens, Janneken Comparante  
  Petersz, Peter Echtgenoot  
  Engbers, Arent Voogd  
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  Evertsen, Evert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de erfenis en goederen van haar 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

544 RAK  91 FOLIO:      182v DATUM:       11-12-1639 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Radijs, Otto Schuldenaar  
  Breda, Casper van  Schuldeiser Ontvanger Mastenbroek 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Casper van Breda wegens 

geleverde waren een bedrag van ƒ159-4-8 c.g., dat hij zal betalen uit de te 
ontvangen penningen van het sterfhuis van Dirrickien Jans, door de 
curatoren uit te keren, maar nog niet ontvangen vanwege de concurentie. 
NB. in de kantlijn: op 29-01-1640 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   
 

 

545 RAK  91 FOLIO:      182v DATUM:       14-12-1639 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Martens, Oloff Wdn. van Grete Stevensz Vader 
  Lamberts, Dirrick Voogd  
  Henricks, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarig kind Marten Oloffs als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 g.g. en twee pakken naar zijn stand en 
belooft hem te verzorgen en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. Indien nodig, zal hij hem de rente 
uitkeren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

546 RAK  91 FOLIO:       183 DATUM:      28-04-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Gansneb gnd T., Otto Volmachtgever Vaandrig 
  Vette d. Petrus Gevolmachtigde Procureur Kampen 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Petrus Vette om, in der minne of 

gerechtelijk, gedurende zijn afwezigheid zijn zaken waar te nemen en op het 
erf in Kamperveen, waar Gerrit Jansz als meier woont, een rente te vestigen 
en verder al het nodige te doen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijde 183v is blanco. 

547 RAK  91 FOLIO:       184 DATUM:       28-01-1639 

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

bedrag van ƒ35-12 c.g. wegens een gekochte slachtkoe, dat hij belooft te 
betalen a.s. mei 1639 waarvoor zijn goederen onderpand zijn, als bij 
verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

548 RAK  91 FOLIO:       184 DATUM:        08-03-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis en erf      
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Berentz, Peter Comparant  
  Dircksz, Alard   Comparant  
  Ruitenberch, Arent van  Tussenpersoon  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van Sijbrant Schottelers  en 

Heijltgen Berentz, verklaren dat Arent van Ruitenberch aan hen betaald heeft 
een bedrag van ƒ263 g.g. als kooppenningen van een huis, gekocht door 
Johan Croen, dd 24-01-1634 en aan hem overgedragen; een deel van de 
kooppenningen moet nog betaald worden volgens de koopcedule en daar 
zorgt de tussenpersoon voor.    

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

549 RAK  91 FOLIO:       184v DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Verklaring 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claesz, Paulus Comparant  
  Flijnck, Cornelis Hubers Comparant  
  Snippert, Johan Claesz Zwager  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun zwager Johan Claesz Snippert de erfenis en 

goederen te hebben ontvangen van hun zuster Neeltgen Clas Huchols, diens 
overleden echtgenote, waarvoor hij wordt bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

550 RAK  91 FOLIO:      184v DATUM:       10-07-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Connu, Peter Comparant Echtpaar 
  Jelis, Heiltgen Comparante  
  Berentz, Melchior Erfgenaam Echtg. Mechtelt Jelis 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Jelis Albartz, verklaren overgedragen te 

hebben aan Melchior Berentz en diens echtgenote alles waar zij recht op 
hebben of menen te hebben en Mechtelt Jelis heeft daarbij belooft de 
schulden van het sterfhuis te zullen voldoen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

551 RAK  91 FOLIO:       185 DATUM:       01-10-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Peter Comparant  
  Lambersz, Johan Voogd  
  Wesselsz, Cornelis Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de erfenis en goederen te hebben 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

552 RAK  91 FOLIO:      185 DATUM:       09-03-1640 

 onderwerp Verklaring 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lambersz, Peter Comparant  
  Dercksz, Peter        Comparant  
  Arents, Roloffgen Stiefmoeder  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over Lisbet Jelis, dochter van Jelis Petersz en 

Agnieta Jurriens, verklaren van de stiefmoeder van hun pupil ontvangen te 
hebben de goederen van haar vader, ƒ2 c.g. en een losse doos, waarvoor zij 
haar bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

553 RAK  91 FOLIO:      185 DATUM:       28-05-1640 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Moeck, Peter Peters Comparant  
  Moeck, Peter Henrix Voogd  
  Witte, Hans Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de erfenis ontvangen te hebben van 

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

 

 

554 RAK  91 FOLIO:        185v  DATUM:       15-08-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Leonardis, ds Paulus de Volmachtgever Predikant 
  Leonardis, Petrus de Gevolmachtigde IUDr 
  Wijncoop, Jan Gevolmachtigde Koopman Amsterdam 
     
 samenvatting Comparant heeft twee volmachten verstrekt om namens hem te helpen bij de 

scheiding van de boedel van Lenardt ter Meijsen uit Amsterdam en daarbij 
alle formaliteiten te vervullen en al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

555 RAK  91 FOLIO:      186 DATUM:       02-02-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Broederstraat, tegen de Broederkerk 
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 comparanten Wijringen, Peter Henricksz van  Comparant Bedienaar vd armen 
  Veene, Peter Comparant Idem 
  Roukens, Coert    Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparanten, als bedienaars der Armen in Kampen, verklaren dat Coert 

Roukens heeft afgelost de 42 stuivers, jaarlijks met Pasen te betalen, 
gevestigd op zijn huis, waarvoor zij hem bedanken met belofte van 
vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

556 RAK  91 FOLIO:       186 DATUM:       11-02-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Plancius, ds Petrus Volmachtgever Predikant 
  Plancia, jfr Sara Volmachtgeefster Niet aanwezig 
  Plancius, ds Jacobus Volmachtgever Oom 
  Heden, Adriaen van Gevolmachtigde  Neef 
     
 samenvatting Comparanten, tevens voogden over hun neef Anthonius Plancius, zoon van 

hun broer Anthonius, in leven predikant te Amsterdam, verstrekken een 
volmacht aan hun neef Adriaen van Heden om zich te vervoegen bij de 
bewindhebbers van de Oostindische Compagnie te Amsterdam om van hen 
de laatste uitdeling te vorderen en verder daarbij alles te doen wat 
noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

557 RAK  91 FOLIO:      186v DATUM:       21-07-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schaeffbanck, Peter Wolters  Comparant  
  Schaeffbanck, Andries Voogd  
  Twijchen, Johan Hermens Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de goederen en erfenis van zijn 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

558 RAK  91 FOLIO:      187 DATUM:      29-07-1640 
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 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albartsz, Peter Comparant  
  Albartsz, Jan  Comparant  
  Albartsz, Jacob Comparant  
  Albartsz, Luge Comparante  
  Albartsz, Heille Comparante  
  Malers, jfr Geertruit Executrice Weduwe J. J. Sael 
     
 samenvatting Comparanten , kinderen van wijlen Albart Wijchgersz, verklaren van jfr 

Geertruit Malers het legaat van ƒ315 c.g. te hebben ontvangen, dat de eerste 
vrouw van mr Sael, Hilleken Jans, aan hen had vermaakt, dd 19-01-1622, 
waarvoor zij haar bedanken met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

559 RAK  91 FOLIO:       187 DATUM:       01-10-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Helmichsen, Peter Volmachtgever  
  Welberz , Wijcher     Gevolmachtigde a.d. Zandweg 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Wijcher Welberz om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken  waar te nemen en daarbij alles te doen wat 
noodzakelijk is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

560 RAK  91 FOLIO:       187v DATUM:      02-10-1641 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alberts, Peter Wdn. van Jannigen Henrix Vader 
  Lubberts, Lubbert Voogd  
  Henrix, Geert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Lubbegien Peters als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g. en een kalf dragende 
vaars of twintig daalders, haar te verzorgen, te voeden en te huisvesten, 
waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
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561 RAK  91 FOLIO:       187v DATUM:        10-01-1642 

 onderwerp n.v.t. 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bartholomeus, Peter Comparant  
  Jelis, Annigen Echtgenote  
  Dirricksen, Gerrit Voogd  
  Avercamp, Geert Voogd  
     
 samenvatting Comparanten en de voogden over wijlen Andries Evertsen … 
   
 bijzonderheden Vacat;    niet  af. 
   

 

 

562 RAK  91 FOLIO:       188 DATUM:       19-03-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijringen, Peter Henricksen v. Volmachtgever  
  Janssen, Claes Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Claes Janssen om, in der minne of 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

563 RAK  91 FOLIO:      188 DATUM:       26-11-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Cronenburch, mr Peter   Volmachtgever Echtpaar 
  Fransch, Susanna Volmachtgeefster  
  Dijckman, Hermen Gevolmachtigde Openbaar notaris 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan de notaris Hermen Dijckman 

voor het gerecht van Stellingwerf Westeinde, om op te treden in de zaak van 
een stuk land bij Wolvega, verkocht aan burgemeester van der Pijl en 
echtgenote Anna ten Poortinga volgens locaal recht en omdat er problemen 
over de tenaamstelling ontstaan, wordt de notaris geacht te protesteren, 
alles met macht van substitutie. 

   
  bijzonderheden Geen 
   

 

 

564 RAK   91 FOLIO:      189 DATUM:       07-03-1643 
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 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Backer, Peter Gerrits Comparant  
  Henricksz, Jutgen Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart betaald te hebben aan Jutgen Henricksz het bedrag van 

ƒ12 g.g. gevestigd op zijn huis en belooft dit jaarlijks te voldoen, onder 
verband van zijn  persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

565 RAK  91 FOLIO:      189 DATUM:        20-03-1643 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cronenberch, mr Peter Comparant Echtpaar 
  Fransch, Susanna Comparante  
     
 samenvatting Comparanten verklaren, ingevolge de volmacht dd 26-11-1642 aan Hermen 

Dijckman gegeven, dat als in de zaak een vrijwillige eed van protest wordt 
geëist, comparanten hun gevolmachtigde volledige procuratie geven dit te 
doen en namens hen op te treden in overeenstemming met de plaatselijke 
wetten, waarvoor zij garant staan met hun persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

566 RAK  91 FOLIO:       189v DATUM:        21-05-1643 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Peter Schuldenaar Echtpaar 
  Jurriens, Geertgen Schuldenares  
  Sabe, d. Johan Schuldeiser  
  Coops, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johan Sabe een bedrag van 

ƒ100 c.g. en aan Jan Coops ƒ200 c.g., dat zij beloven te betalen in drie gelijke 
termijnen volgens koopcedule, waarvoor hun roerende en onroerende 
goederen onderpand zijn en vooral het geld van de verkoop van hun kaag 
aan Dirrick Maurits.  

   
 bijzonderheden Geen 
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567 RAK  91 FOLIO:       190 DATUM:        09-05-1643 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Twee akkers met bijbehorend bos 
  Wolvega,  
   
 comparanten Cronenburch, mr Peter Volmachtgever  
  Fransch, Susanna Gevolmachtigde Echtgenote 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote om voor het gerecht 

van Wolvega Westeinde te verschijnen en daar, na ontvangst van de 
kooppenningen, twee akkers over te dragen met alle rechten daartoe 
behorend aan degene die door het gerecht zal worden aangewezen en verder 
alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

568 RAK  91 FOLIO:     190v DATUM:      15-05-1643 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Peter Comparant Slotenmaker – A’dam 
  Bourgongien, Justus van Comparant Afwezig 
  Goertsz, Francke Beheerder Bethlehems Vergadering 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over Swaentgen en Lijsbeth Jacobs, verklaren dat 

Francke Goertsz, erfgenaam van mr Hermen Rijcks, ten behoeve van hun 
pupillen het legaat van ƒ600 c.g. uitgekeerd heeft, afkomstig van de 
echtgenote van overledene, Fenneken Jacobs, tante van de pupillen, 
waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

569 RAK  91 FOLIO:      190v DATUM:       08-06-1643 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Peter Wdn. van Geertruit Jansz Vader 
  Martensz, Peter Voogd  
  Schuckijnck, Mathijs Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Catharina en Peter 

Petersz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk kind een pond 
Vlaams en belooft hen een goed handwerk te laten leren en te doen wat een 
goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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De bladzijden 191v t/m 192v zijn blanco. 

570 RAK  91 FOLIO:      191 DATUM:       12-09-1643 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis genaamd het Paradijs 
  Kampen, Broederstraat 
   
 comparanten Velde, Peter Jacobs ten Comparant  
  Segers, Geertien Echtgenote  
  Hoff, Johan Borg  
  Aartsen, Jan Voogd  
  Wilde, Hermen Aartsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant, mede caverende voor zijn echtgenote, verklaart, ten behoeve 

van Johan Hoff, die zich borg had gesteld met zijn huis, dat hij van de 
voogden de erfenis van wijlen Arentien Stevens heeft ontvangen, die onder 
hen berustte, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

571 RAK  91 FOLIO:       193 DATUM:      07-12-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Katt, Henrick Jacobs Volmachtgever Ex-schipper 
  Neeff, Jan de Gevolmachtigde IJzerhandelaar – A’dam 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jan de Neeff om tijdens zijn 

afwezigheid zijn zaken in Amsterdam waar te nemen, schulden te innen, 
goederen te administreren enz. en te handelen zoals comparant zelf gedaan 
zou hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

572 RAK  91 FOLIO:       193v DATUM:       08-03-1643 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ham, Hermen van der Schuldenaar  
  Jacquelsens, Jan    Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Jacquelsens een bedrag van 

ƒ87-4 c.g. dat hij belooft te betalen in drie termijnen van ƒ30 c.g., waarvoor 
hij zijn persoon en goederen als onderpand stelt.   

   
 bijzonderheden Geen 
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573 RAK  91 FOLIO:      193v DATUM:       12-07-1643 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roebert, Henrick Volmachtgever  
  Aelts, Jan Meijer Volmachtgever van Brubbert van 

1
) 

  Langenburch, ds Gooswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan ds Gooswinus van 

Langenburch om, in der minne of gerechtelijk, een inventaris te vorderen 
van de boedelhouders van hun zusters nalatenschap en daarbij te handelen 
in de geest van comparanten. 

   
 bijzonderheden 

1
) Diepenholt 

   

 

 

574 RAK  91 FOLIO:      194 DATUM:       16-08-1643 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentsz, Hermen  Comparant  
  Arentsz, Steven Comparant Echtg. Grete Jansz 
  Toenisz, Toenis Comparant Namens echtgenote 
  Henricks, Hermen Comparant Timmerman 

1
) 

  Evertsz, Steven  Administrateur   
     
 samenvatting Comparanten verklaren Steven Everts de goederenen erfenis ontvangen te 

hebben van hun tante Thisken Thijmen, in leven echtgenote van Albert 
Jansz, waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden 

1
) mede namens Louwe Reiners 

   

 

De bladzijden 195 t/m 200v zijn blanco. 

575 RAK  91 FOLIO:      201 DATUM:       10-08-1639 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dit, Roloff van Volmachtgever  
  Berents,  Berent Gevolmachtigde Muntgezel   
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Berent Berents om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen die hij tegen iemand te doen heeft of 
te doen krijgt en speciaal die tegen Johan Sijmonsz van Thoorn, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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576 RAK  91 FOLIO:        201 DATUM:       26-08-1639 

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

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

 

 

577 RAK  91 FOLIO:       201 DATUM:      12-10-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sichardus, d. Philippus Comparant Predikant prov. Gron. 
  Lespierre, jfr Jacquelina de Echtgenote  
  Lespierre, Maria de Comparante  
  Lespierre, Leonora de Comparante  
  Lespierre, Steven de (Schoon)vader  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun (schoon)vader de goederen en erfenis van 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

578 RAK  91 FOLIO:      201v DATUM:       03-12-1639 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brouwer, Rijck Andries Volmachtgever  
  Stuirman, Henricus Crachtsen Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Henricus Crachtsen Stuirman 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

579 RAK  91 FOLIO:        202 DATUM:       14-12-1639 

  onderwerp Verklaring 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brouwer, Rijk Andriesz Comparant  
  Groen, Jacobus van      Boekhouder Accijnshuis 

1
)  

     
 samenvatting Comparant verklaart gecedeerd te hebben namens Jacobus van Groen een 

bedrag van ƒ687-10 c.g. aan Willem Henricks, makelaar, wegens vijftien 
verkochte koeien, waarbij hij verder alle formaliteiten vervult en handelt 
zoals comparant gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden 

1)
 van de ossen te Amsterdam 

   
 

 

580 RAK  91 FOLIO:      202 DATUM:       12-05-1640 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ommeris, Roeloff Albartsen v. Wdn. Jennegen Willemsen Vader 
  Wilsem, Frans van Voogd  
  Lamberts, Sijmen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige voorkinderen Albart en Willem 

Roeloffsen en zijn nakinderen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd 
ƒ10 c.g. voor de voor- en nakinderen en de laatsten ook een zilveren lepel; 
hij belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat 
een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 27-05-1640 heeft comparant ook voor zijn nakinderen 
Jan en Otto Roeloffsen ƒ20 c.g. aan de voogden betaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

581 RAK  91 FOLIO:       202v DATUM:       19-05-1640 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aertz, Rutger Wdn. van Evertgen Jacobs Vader 
  Sluter, Clas Jansz Voogd  
  Reijners, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Henrick Rutgers als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ300 c.g., moeders kleren niet 
inbegrepen en hij zal, wanneer de zoon vijftien jaar oud is, hem een veulen 
geven en belooft hem lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een 
goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het 
vruchtgebruik zo lang het kind bij zijn vader blijft. 
NB. in de kantlijn: op 19-06-1643 heeft comparant ƒ450 c.g. aan de voogden  
overgemaakt, afkomstig van zijn grootmoeder Janneke Wijchers, die belegd 
worden. 

   
 bijzonderheden Geen 



199 
 

   

 

 

582 RAK  91 FOLIO:       203 DATUM:       13-06-1640 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   

 comparanten Worst, Roloff Dircksz Comparant Wdn. Maijke Alberts 
  Neszijnck, Arent Roloffsen Voogd  
  Carsten, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de voogden over zijn dochter Janne Roloffsen de  

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

583 RAK  91 FOLIO:       203 DATUM:      15-06-1640 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Huis en brouwerij gnd. de Clocke 
  Kampen, Achter de nieuwe Muur 
   
 comparanten Ingen, jkr Rodolph van Comparant  
  Henrix, mr Johan Begunstigde  
  Jans, Mechteltgen Echtgenote  
     
 samenvatting Mede namens zijn echtgenote, verklaart comparant aan mr Johan Henrix en 

echtgenote te hebben overgedragen alle rechten door verwin en verkoop 
verkregen van een huis met brouwerij, zonder verder enige aanspraak te 
maken.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

584 RAK  91 FOLIO:      203v DATUM:      04-11-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brouwer, Rijck Andries Volmachtgever  
  Rijcks, Andries Gevolmachtigde Zoon 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zoon Andries om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen, uitstaande schulden te innen en te 
kwiteren, alles met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
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585 RAK  91 FOLIO:       203v DATUM:       19-03-1642 
 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Engberts, Roeloff Comparant  
  Batholomeus, Peter Comparant  
  Henrix, Jennegen Moeder Wed. Bronkhorst 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de zoon van wijlen Peter van Bronhorst, Willem 

Petersen, verklaren van de weduwe van overledene ƒ59-10 c.g. hoofdsom en 
rente te hebben ontvangen als kinderbewijs en ƒ80-10- c.g. als opbrengst 
van vaders kleren en goederen, waarvoor zij haar bedanken met belofte van 
vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

586 RAK  91 FOLIO:      204 DATUM:       02-05-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Een erf (naam niet leesbaar)  
  Lemele 
   
 comparanten Gansneb gnd T., Reijner Volmachtgever Raadslid 
  Voirne, Henrick Idem Idem 
  Camphuijsen, jkr Ingerman v. Idem Echtg. G. v.Tweenhuisen 
  Dulman, Johan van idem Echtg. A. v. Tweenhuisen 
  Kuppers, Henrick Idem  S. / L. v. Tweenhuisen 
  Ulger, jkr Warner van Idem  
  Beeck, Robert vd Idem Burgemeester 
  Balen, Wilhelmus van Idem Voogd 
  Andries, Herman Gevolmachtigde Burgemeester Ommen 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van jfr Gesina Voorens, weduwe Adolph Donckel, 

verstrekken een volmacht aan Herman Andries om voor het gerecht aldaar 
over te dragen aan Willem van Balen en jfr Gesina van Tweenhuisen de 
Swijten tienden en aan jkr Warner van Ulgen de tienden tot Lemele over een 
erf en verder alle formaliteiten te vervullen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

587 RAK  91 FOLIO:       204v DATUM:      21-01-1641 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arents, Roeloffien Wed. van Jelijs Peters Moeder 
  Arents, Laurens Voogd  
  Engberts, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Peter en Ariaentien 
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Jelijs als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een pond groot en 
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat 
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

588 RAK  91 FOLIO:     204v DATUM:      27-01-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed 1. Hof 
      Kampen, Vloeddijk 
  2. Huis en erf 
      Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Worst, Roeloff Dirricks Comparant  
  Christiaens, Jan Voogd  
  Tassinck, Arent Roeloffs Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de voogden over zijn kinderen bij wijlen Maijken 

Lamberts de goederen en erfenis te hebben ontvangen van zijn overleden 
zoon Lambert Roeloffs, n.l. een hof en de helft van comparants woonhuis, 
waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

589 RAK  91 FOLIO:      205 DATUM:      22-03-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coillaert, Reijner Volmachtgever  
  Veene, Johannes Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Veene om, in der  minne of 

gerechteijk, zowel binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen voor 
het stads- of landgerecht in deze stad.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

590 RAK  91 FOLIO:      205v DATUM:      27-05-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Roeloff Comparant  
  Gerrits, Lisbet Comparante Echtg. Johan Willems 
  Goesensz, Hermen Voogd  
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  Couper, Thoenis  Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden de goederen en erfenis van hun 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

591 RAK  91 FOLIO:      205v DATUM:      08-11-1641 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksen, Rutger Wdn. van Albertien Gerrits Vader 
  Albartsen, Jacob Voogd  
  Hermsen, Lambert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Henrick Rutgers als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 g.g., over twee jaar uit te keren 
aan de voogden 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 
   

 

 

592 RAK  91 FOLIO:      206 DATUM:        08-12-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Woonhuis 
   
 comparanten Alberts, Richbert Comparante Echtg. Henrick Berents 

1
) 

  Essen, Dirck van Begunstigde  
  Christiaens, Jan Begunstigde  
     
 samenvatting Comparante verklaart te hebben overgedragen aan Dirck van Essen en Jan 

Christiaens, wegens het verblijf van haar man in de gevangenis van Rhenen 
en vanwege een bedrag van ƒ50 g.g., al haar goederen, roerende en 
onroerende en speciaal haar huis, als onderpand voor de eerstvolgende 
betaling op Pasen a.s.  
NB. in de kantlijn: op 07-12-1644 verklaren schuldeisers te zijn voldaan van 
bovenstaande.   

   
 bijzonderheden 

1
) van Ravensberch 

   

 

 

593 RAK  91 FOLIO:       206 DATUM:       21-03-1642 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brouwer, Rijck Andries Volmachtgever Echtpaar 
  Wilsum, Janneken van  Volmachtgeefster  
  Smit, Steven   Gevolmachtigde Procureur Harderwijk 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Steven Smit om, in der minne of 

gerechtelijk, de achterstallige gelden te vorderen die wijlen Henrick van 
Vaenenvelt hen nog moest betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

594 RAK  91 FOLIO:       206  DATUM:      14-01-1643 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentsz, Rijck Volmachtgever  
  Veene, Johannes Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Veene om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor het stads- en landgerecht alhier 
en speciaal die tegen jfr Barta van Middachten, weduwe Bouwers en haar 
zoon luitenant Gerrit Bouwer en daarbij al het nodige te doen, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 206b en 206v zijn blanco. 

595 RAK  91 FOLIO:       207 DATUM:      09-03-1639 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Jansz, Sijmon  Wdn. van Susanna Peters Vader -  

1
) 

  Jacobsz, Cornelis Voogd  
  Otzen, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Altgen Sijmonsz als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd wat zij van haar oom Frans Petersz 
heeft geërfd, ƒ175 c.g., welk bedrag zijn zoon Johan Sijmonsz aan zijn zuster 
zal betalen bij haar meerderjarigheid; als onderpand wordt gesteld het 
aandeel van de vader in de beleggingen op het Landschap van Overijssel en 
zijn huis in Kampen. 

   
 bijzonderheden 

1
) wielmaker; namen van de voogden zijn niet in deze akte vermeld. 
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596 RAK  91 FOLIO:      207 DATUM:      ongedateerd 

 onderwerp Transport van goederen 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jansz, Sijmon  Comparant Wielmaker 
  Jacobsz, Cornelis Voogd  
  Otzen, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij zijn roerende en onroerende goederen heeft 

overgedragen aan zijn kinderen, Anna, Maritgen, Johan, Peter en Mette 
Sijmonsz, in aanwezigheid van de voogden over Altgen Sijmonsz, waarvoor 
de kinderen beloven hun vader te huisvesten en te verzorgen onder verband 
van hun persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

597 RAK   91 FOLIO:      207v DATUM:       24-06-1639 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Everts, Sijtgen Wed. van Johan Hermansz Moeder 
  Hermensz, Jurrien Voogd  
  Stenvorden, Albart van  Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Anna, Willem, Jan, 

Geertruit en Henrick Jansz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder 
kind één daalder 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 
   

 

 

598 RAK  91 FOLIO:      208 DATUM:        24-05-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Susanna Comparante  
  Hermsz, Swier Voogd  
  Hultsman, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante  verklaart van haar voogden de erfenis van haar ouders en 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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599 RAK  91 FOLIO:        208 DATUM:       25-06-1639 

 onderwerp Transport van goederen 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lespierre, Steven de Comparant Echtpaar 
  Seulin, jfr Hester  Comparante  
  Saabe, Jan Begunstigde  
  Couvre, Lijbet de     Idem Wed. Peter Saabe 
  Saabe, Jacques Idem  
     
 samenvatting Comparanten verklaren te hebben overgedragen aan diverse leden van de 

familie Saabe het grove en fijne zout zoals dat in de zoutketen voorradig is, 
tevens hebben zij het recht de uitstaande schulden voor geleverd zout te 
vorderen. 
NB. in de kantlijn: op 08-03-1640 melden begunstigden alles te hebben 
ontvangen  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

600 RAK  91 FOLIO:       208v DATUM:       25-06-1639 

 onderwerp Transport van goederen 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lespierre, Steven de Comparant  
  Sichardus, d. Philippus Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant heeft gerechtelijk gecedeerd aan Philippus Sichardus zijn 

schilderijen, kunstboek, prenten, antiquiteiten en rariteiten ten profijte van 
zijn echtgenote en haar zusters jfr Maria en Lenora de Lespierre, hun 
moeders goed, waarop zij nu geen enkele aanspraak meer maken.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

601 RAK  91 FOLIO:       208v DATUM:       14-08-1639 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huizen en landerijen  
  Aken 
   
 comparanten Lespierre, Steven de Volmachtgever Echtpaar 
  Seulin, jfr Hester Volmachtgeefster  
  Slicher, Meinert Gevolmachtigde Stalsburch 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun zwager Meinert Slicher om 

voor het gerecht te verschijnen en daar over te dragen aan hun zwager en 
broer Mattheus Seulin hun aandeel in diverse onroerende goederen in Aken, 
afkomstig van hun oom Jan Beuren sr en daarbij alle formaliteiten te 
vervullen die nodig zijn. 
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 bijzonderheden Geen 
   
 

 

602 RAK  91 FOLIO:        209 DATUM:       26-08-1639 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed 1. Huis en hof genaamd die kleine Pawin 
      Aken, Eselsgasse  
  2. Schlissmeulen  met landerijen     
      Aken, achter de Lausenberch 
  3. Cuepermeulen                                
      Aken, achter de Lausenberch 
   
 comparanten Lespierre, Steven de Volmachtgever Echtpaar 
  Seulin, jfr Hester Volmachtgeefster  
  Slicher, Meinert Gevolmachtigde Stalsburch 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun zwager Meinert Slicher om 

in zijn woonplaats voor het gerecht over te dragen aan hun zwager en broer 
Mattheus Seulin hun aandeel in diverse onroerende goederen, afkomstig van 
oom Jan Beuren sr en verder alle formaliteiten te vervullen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

603 RAK  91 FOLIO:       210 DATUM:       20-10-1639 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Hof, kampjes, akker 
   
 comparanten Aertz, Seijne      Wed. van Henrick Jansz Moeder 
  Bosman, Johan Voogd  
  Bolt, Albart Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aert en Grietje 

Henricks als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ300 c.g., verder het 
zesde deel van de Rosengaarde en van de Nijsenkamp, idem van zesde deel 
van een kampje voor de Venepoort aan de Zwartendijk, verder de helft van 
de Rosengaarde en ¼ deel van Niesen kamp, alles uit te keren  als de 
kinderen volwassen zijn, mits zij de rente levenslang behoudt.  
De dochter krijgt nog een bed met toebehoren of ƒ50 c.g.; zij belooft hen 
lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik en stelt al 
haar goederen als onderpand. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

604 RAK  91 FOLIO:       210v DATUM:       23-11-1639 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Fransch, Susanna Volmachtgeefster Echtg. P. Cronenburch 
  Hoff, J. Momber  
  Jansz, Adolff Gevolmachtigde Amsterdam 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Adolff Jansz om zich te vervoegen 

bij de bewindhebbers van de Oostindische Compagnie te Amsterdam en van 
hen ƒ40 c.g. te vorderen die haar echtgenoot, ca. twee jaar geleden op het 
schip Swolle naar Oostindië gevaren, toekomen en waarvan de obligatie 
berust bij Daniel de Souter, boekhouder der Compagnie en daarbij alldes te 
doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

605 RAK  91 FOLIO:       211 DATUM:      07-03-1640 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritsz, Sijntgen Wed. van Lambert Henricksz Moeder 
  Albart, Gerrit Voogd  
  Hem, Jan van de    Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Henrick Lamberts als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g. en belooft hem lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

606 RAK  91 FOLIO:       211 DATUM:       30-03-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geerts, Seute  Volmachtgeefster  
  Breda, Johan van  Momber  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan mr Peter Vette om haar zaken in 

Kampen waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

607 RAK  91 FOLIO:       211v  DATUM:      12-06-1640 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schimmelpenninck, Sijmon Volmachtgever  
  Vette, mr Petrus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Petrus Vette om, zowel binnen als 

buiten rechten, al zijn zaken hier en elders waar te nemen en daarbij te 
handelen in de geest van comparant. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

608 RAK  91 FOLIO:       211v DATUM:       19-06-1640 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Verweer, Sara Jansz Comparante  
  Adams, Hans Echtgenoot  
  Meijne, Jacob de Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogd de goederen en erfenis van haar 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

609 RAK  91 FOLIO:      212 DATUM:      08-07-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lespierre, Steven de     Volmachtgever  
  Bilderbecke, Henricus van  Gevolmachtigde Agent te Keulen 

1
) 

     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henricus van Bilderbecke om 

namens hem te vorderen van de heren curatoren van het sterfhuis van 
Samuel de Lespierre zijn contingent volgens de rekening die in zijn bezit is 
en verder alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden 1) voor de Staten Generaal en drost in Leepe en Lummersum 
   
 

 

610 RAK  91 FOLIO:       212 DATUM:       07-12-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Hans, Stoffer Volmachtgever  
  Thonis, Thoentgen     Gevolmachtigde Echtgenote 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote om zijn  zaken waar 

te nemen, tegen wie dan ook en daarbij alles te doen wat nodig is, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

611 RAK  91 FOLIO:      212v DATUM:      11-01-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lespierre, Steven de Volmachtgever  
  Lippen, d. Wilhelmus Gevolmachtigde Procureur Deventer 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Wilhelmus Lippen om, in der minne of 

gerechtelijk, van Johan Roemers Fries te ontvangen een bedrag van ƒ408-6-3 
c.g. met rente en van Roloff Roeloffsz ƒ180 c.g. wegens geleverd zout en 
daarbij alles te doen wat nodig is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

612 RAK  91 FOLIO:      212v DATUM:       10-02-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coops, Stientien Volmachtgeefster  
  Stuirman, Henricus Crachtsen Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Henricus Crachtsen Stuirman om 

haar zaken voor het gerecht van Kampen waar te nemen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

613 RAK  91 FOLIO:       213 DATUM:       08-06-1641 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Steven Wdn. van Anneken Henricksz Vader 
  Arents, Goesen Voogd  
  Willemsz, Vrijbelt    Voogd  
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 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Henrickien Stevens als 
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ450 c.g., de 
opbrengst van moeders kleren en bij haar huwelijk een bed met toebehoren 
en belooft haar te verzorgen en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

614 RAK  91 FOLIO:       213 DATUM:      21-08-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Fransch, Susanna Volmachtgeefster Echtgenote  

1
) 

  Hoff, J. Momber  
  Meijn, Jan Demmer de Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante, wier echtgenoot twee jaar geleden als chirurgijn op het schip 

Swolle naar Oostindië is vertrokken, verstrekt een volmacht aan Jan 
Demmer de Meijn om zich te vervoegen bij de bewindhebbers van de 
Oostindische Compagnie te Amsterdam en daar de gage te vorderen over 
drie maanden, daarbij alles te doen wat nodig is, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden 

1
) van Peter Kronenburch, chirurgijn 

   

 

 

615 RAK  91 FOLIO:       213v  DATUM:       27-08-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geertsz, Soete Volmachtgeefster Wed.  Toenis Jansz 
  Hoff, J. Momber  
  Stuirman, Henricus Crachts Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Henricus Crachts Stuirman om, in 

der minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen die zij voor het gerecht 
te doen heeft, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

616 RAK  91 FOLIO:       213v DATUM:       17-09-1641 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Stijne Wed. van Johan Thonissen Moeder 
  Thonis, Evert Voogd  
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  Jansz, Lubbert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Thonis Jansz als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g. en belooft hem te verzorgen en te 
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

617 RAK  91 FOLIO:       214 DATUM:       24-06-1642 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Voorst, Salemon van de   Comparant Echtpaar 
  Jansz, Catalina Comparante  
  Wiszijnk, Peter Voogd Predikant 
  Plantius, d. Petrus    Voogd Idem 
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden de erfenis en goederen te hebben 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

618 RAK  91 FOLIO:      214 DATUM:        13-10-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lespierre, Steven Volmachtgever Namens echtgenote 
  Hoff, Johan Idem Id 
  Eeckholt, Henrick Idem Id 
  Japin, David Idem Wdn. Joanna Roemers 
  Coelen, Joannes van Gevolmachtigde Koopman A’dam 
  Ainija , Michgel Idem Id 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Joannes van Coelen en Michgel 

Ainija om, in der minne of gerechtelijk, Daniel Burette eraan te houden hen 
een bewijs te geven van en aan hen uit te keren wat hij nog heeft van het 
sterfhuis van hun oom Jean Burette de Oude, daarbij te handelen in de geest 
van comparanten, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

619 RAK  91 FOLIO:       214v DATUM:      ongedateerd 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roloffsz, Sijmen Volmachtgever Uit Meppel 
  Veen, Johannes Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Veen om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor het gerecht van Kampen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

620 RAK  91 FOLIO:       214v DATUM:       29-12-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Lespierre, Steven Volmachtgever Echtg. jfr H. Seullin 
  Jappin, David Idem Wdn. jfr J. Roemers 
  Hoff, Johan Idem Echtg. jfr S. Roemers 
  Eeckholt, Henrick Idem Echtg. jfr A. Roemers 
  Toenets, Lenaert Gevolmachtigde Koopman Aken 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van jfr joanna Seullijn en van hun oom Joan 

Beuret de Oude, verstrekken een volmacht aan Lenaert Toenets om, wegens 
een akkoord dd 01-11-1642 in Amsterdam gesloten, van Daniel Buret als 
mede-executeur van de  boedel van Jean Buret, een inventaris te eisen van 
diens nagelaten goederen en actien en van de gevoerde administratie vanaf 
diens overlijden en autoriseren de gevolmachtigde om alles te doen wat 
noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

621 RAK  91 FOLIO:       215v DATUM:       04-08-1643 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egberts, Jan Comparant  
  Jansz, Stijntgen Echtgenote  
  Jansz, Elias Comparant  
  Backer, Goessen Hermen   Voogd  
  Willemsz, Hermen   Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden de erfenis en goederen te hebben 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 216 t/m 216v zijn blanco. 
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622 RAK  91 FOLIO:       217 DATUM:        22-06-1639 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dedersgen, Thomas   Wdn. Petergen Jansz Vader  

1
) 

     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lijsbet en Margreta 

Thomas als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot, een 
zwarte rok en een hoicke die aan de voogden zijn overhandigd, hij belooft 
hen te verzorgen en een handwerk te laten leren en indien mogelijk naar 
school te laten gaan, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden 1) uit Onna; namen van de voogden staan niet in de akte. 
   

 

 

623 RAK  91 FOLIO:       217 DATUM:      29-06-1639 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Vloeddijk 
   
 comparanten Gerrits, Thijns Comparant Echtpaar 
  Lucas, Geertgen Comparante  
  Lambertz, Evert Begunstigde Echtpaar 
  Egbers, Jacobgen Begunstigde  
     
 samenvatting Comparanten verklaren de jaarlijkse rente van ƒ10 g.g. gevestigd op hun 

huis, te hebben betaald aan Evert Lambertz en echtgenote en beloven bij 
aflossing dit een kwart jaar van te voren aan te kondigen 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

624 RAK  91 FOLIO:       217v DATUM:      17-08-1639 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenberch, Toenis Volmachtgever Raadslid 
  Tellevoren, Joannes Winoldus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Winoldus Tellevoren om, 

in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor het gerecht van 
Wanneperveen met de macht van procurator ad lites, daarbij al het nodige te 
doen met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
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625 RAK  91 FOLIO:        217v DATUM:       22-08-1639 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Blocx, jfr Tanneken de Volmachtgeefster Wed. J. J. Beij 
  Hulst, Jacques van Momber  
  Bolt, Albert Gevolmachtigde Roededrager 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Albert Bolt om, in der minne of 

gerechtelijk, haar zaken waar te nemen, haar uitstaande schulden en 
pachtgelden te innen, hiervan rekenschap af te leggen en verder alles te 
doen wat nodig is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

626 RAK  91 FOLIO:       218 DATUM:        09-09-1639 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen 
   
 comparanten Laurents, Truijde Wed. van Hermen Willemsz Moeder 
  Hermsen, Geert Voogd  
  Laurents, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Hermsz als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ275 c.g. en een nieuwe schuit en zeil uit de 
halve visnering van zijn vader, bij vooroverlijden van de moeder hiervoor 
ƒ100 c.g.; zij belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren, 
nog een nieuwe jas en zal doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik, waarvoor zij haar huis als 
onderpand stelt.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

627 RAK  91 FOLIO:       218v DATUM:       29-01-1640 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wessels, Toenis Jansz Schuldenaar Echtpaar 
  Henricks, Sara Schuldenares  
  Jansz, Louwe Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Louwe Jansz een bedrag van 

ƒ400 c.g., dat zij beloven terug te betalen op Pasen a.s. met ƒ200 c.g., op 
Pasen 1642 met ƒ50 c.g. en verder ieder jaar met ƒ50 c.g., waarvoor zij hun 
roerende en onroerende goederen als onderpand stellen.  

   
 bijzonderheden Geen 
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628 RAK  91 FOLIO:      219 DATUM:      02-03-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   

 comparanten Galema, jkr Titus van Volmachtgever  
  Hottinga, Homerus van   Gevolmachtigde Luitenant kolonel 

1
) 

     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Homerus van Hoffringa om 

namens hem, in der minne of gerechtelijk, alle goederen te ontvangen die 
hem toekomen en bij jfr van Hettinga berusten; hij autoriseert zijn 
gevolmachtigde als procureur ad lites en verwacht dat deze zich gedraagt 
zoals comparant gedaan zou hebben, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

!
) van het Fries-Nassouwse Regiment 

   

 

 

629 RAK  91 FOLIO:      219 DATUM:       09-04-1640 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Servis, Thomas Wdn. van Wijntgen Hensen Vader 
  Sijmons, Jelte Voogd  
  Prijsman, Igerman  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Grietgen, Roloff en 

Elsgen Thomas als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ1 g.g. en 
belooft hen te verzorgen en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

630 RAK   91 FOLIO:      219v DATUM:       26-04-1640 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirricksen, Thoenijs Comparant  
  Dirricksen, Evert Comparant  
  Henricksen, Jan Voogd  
  Backer, Jan Jurriens  Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden de erfenis te hebben ontvangen 

van hun ouders, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
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631 RAK  91 FOLIO:       219v DATUM:        12-06-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Galma, Titus van Volmachtgever Kapitein 
  Giffen, Toenis van    Gevolmachtigde Procureur Sneek 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Toenis van Giffen om namens hem 

een obligatie te verkopen gevestigd op de provincie Friesland, zijn zaken 
daar waar te nemen en daarbij alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

632 RAK  91 FOLIO:      220 DATUM:        15-07-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis, hofstede en landerijen 
  Oldebroek 
                                                                                                  
 comparanten Egmont, jfr Theodora van Volmachtgeefster Wed. Ursijn de Pes 
  Hoochstraeten, H. van - jr Momber  
  Stuirman, Henricus Crachtsen Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante, weduwe kapitein de Pes, heeft een volmacht verstrekt aan 

Henricus Crachtsen Stuirman om haar zaken in Gelderland en Overijssel 
waar te nemen en speciaal om een huis en hofstede te verkopen en daarbij 
alle benodigde formaliteiten te vervullen en daarvan rekenschap af te leggen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

633 RAK  91 FOLIO:       220 DATUM:       24-10-1640 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Thonis Comparant  
  Hendricksen, Dirrick Voogd  
  Jans, Louwe Voogd ipv Jan Louwsen sr 
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de erfenis en goederen te hebben 

ontvangen die zijn moeder had gereserveerd als zijn vaders erfdeel, 
waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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634 RAK  91 FOLIO:       220v DATUM:       12-10-1640 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Thoentien Wed. van Henrick Dirricksen Moeder 
  Nijs, Hermen de Voogd  
  Herms, mr Lubbert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Geertien Henricks als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ200 c.g. en een bed met toebehoren 
en belooft haar lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen 
wat een goed moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

635 RAK  91 FOLIO:       220v DATUM:      08-02-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bonte, Thomas de Volmachtgever  
  Veene, d. Johannes Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Veene om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Kampen en elders en geeft hem de 
macht van procureur ad lites om daarbij te handelen zoals comparant 
gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

636 RAK  91 FOLIO:       221 DATUM:       14-04-1641 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Christiaens, Trijne Wed. van Egbert  Asse    Moeder 
  Janssen, Wessel Voogd  
  Willems, Joost Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Asse, Mergien, 

Dijdele en Frans Egberts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ50 
c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij 
heeft het vruchtgebruik. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

637 RAK  91 FOLIO:        221v DATUM:       14-07-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bonthe, Thomas de Volmachtgever  
  Goor, Berendt van  Gevolmachtigde Gerechtsdienaar Elburg 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Berendt van Goor om, in der minne 

of gerechtelijk, zijn zaken in Elburg of elders waar te nemen en daarbij alles 
te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

638 RAK  91 FOLIO:      222 DATUM:       22-07-1641 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jurriens, Truij de    Wed. van Wijnolt Jansz Moeder 
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Warner en Johan 

Wijnoltsz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd …….. 
   
 bijzonderheden Niet af. 
   

 

 

639 RAK  91 FOLIO:        222 DATUM:       12-03-1647 ?? 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Wilsem, Thijmen  van Comparant  
  Claesen, Roloff Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Roloff Claesen ontvangen te hebben de jaarlijkse 

ƒ2 g.g. gevestigd op een huis; de rentebrief is weg maar zal gecasseerd 
worden zodra deze is gevonden.  

   
 bijzonderheden Geen 
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640 RAK  91 FOLIO:       222v DATUM:       22-10-1641 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stevens, Trientien Wed. van Seger Aartsen Moeder 
  Beeltsnijder Steenberch, Joh. Voogd  
  Bosch, Jan Aartsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Steven en Merrigen 

Segers als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van 
ƒ400 c.g., de dochter nog een bed met toebehoren en de zoon een paard, 
verder nog ƒ250 c.g. afkomstig van hun halfzuster Jennegen Segers, 
uitgekeerd aan de voogden 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 03-03-1656 bedankt Rijck Willems, echtgenoot van 
Merrigen Segers de voogden met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

641 RAK  91 FOLIO:        223 DATUM:      24-11-1641  

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Toenisz, Toenis Schuldenaar Echtpaar 
  Henricksz, Aeltien Schuldenares  
  Havercamp, Gerrit Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerrit Havercamp ƒ180 c.g. 

wegens gekochte wol, waarvoor zij hun huisraad en goederen als onderpand 
stellen, als bij verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

642 RAK  91 FOLIO:        223 DATUM:        11-12-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirricksen, Toenijs Comparant  
  Peters, Anna Echtgenote  
  Dirx, Dirrickien Schoonmoeder  
     
 samenvatting Comparant, caverende voor zijn vrouw, verklaart van zijn schoonmoeder de 

erfenis en goederen te hebben ontvangen van zijn schoonvader, waarvoor 
hij haar bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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643 RAK  91 FOLIO:      223v DATUM:       02-05-1642 
 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Thijs Schuldenaar Echtpaar 
  Jans, Geertien Schuldenares  
  Henricksen, Wolter Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogd over de dochter van 

Henrick Crijntsen een bedrag van ƒ200 c.g., dat zij beloven te betalen heden 
over een jaar, tegen 5 procent, mits hen dit een kwartaal van tevoren wordt 
gemeld. Als onderpand gelden hun roerende/onroerende goederen. 
NB. in de kantlijn: op 29-11-1647 melden de voogden over de dochter van 
Henrick Crijnts van bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Opmerking in de kantlijn: hieruit blijkt dat schuldenares nu getrouwd is met 

schuldeiser. 
   

 

 

644 RAK  91 FOLIO:       223v DATUM:       10-04-1643 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thomasz, Thomas Volmachtgever Pander van Salland 
  Soensbeecke, Hermen v.   Volmachtgever  
  Langenburch, d. Goswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Goswinus van Langenburch om, 

in der minne of gerechtelijk, van Berent Jacobs, Albert Sweertsen en Dirrick 
Jansen het geld te eisen dat hen toekomt en daarbij te handelen zoals 
comparanten  gedaan zouden hebben, indien aanwezig, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 224 t/m 228v zijn blanco. 

645 RAK  91 FOLIO:       229 DATUM:       07-02-1639 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thije, Willemken Volmachtgeefster  
  Hoochstraten, Henricus van Momber  
  Borcharts, Borchart Gevolmachtigde Zwager 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar zwager Borchart Borcharts om, 

in der minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen, tegen wie dan ook en 
autoriseert hem als procureur ad lites om te doen wat nodig is, met macht 
van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
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646 RAK  91 FOLIO:       229 DATUM:       08-04-1639 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Sourbeecke, Wijchgert Volmachtgever  
  Sourbeecke, Hermen Broer  
  Sourbeecke, Geertruidt Zuster  
  Stuirman, Henricus Crachtsen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, mede namens zijn broer en zuster, verstrekt een volmacht aan 

Henricus Crachtsen Stuirman om, in der minne of gerechtelijk, hun 
uitstaande schulden te innen in Overijssel, tevens de kooppenningen en 
rente van hun aandeel, verkocht aan Roeloff Willems in Kamperveen en 
geven hem de macht van procureur ad lites om in hun geest te handelen met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

647 RAK  91 FOLIO:       229v DATUM:       09-05-1639 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eegeren, Willem Roeloff van Volmachtgever  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen, in het bijzonder die tegen Coendert 
Alberts, daarbij te handelen zoals comparant zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

648 RAK  91 FOLIO:      230 DATUM:       13-02-1640 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Windelt Schuldenaar  
  Thonissen, Ariaen Schuldeiser Koperslager Deventer 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Ariaen Thonissen een bedrag van 

ƒ200 c.g. en ƒ12 c.g. rente, dat hij belooft te betalen in mei a.s., als bij 
verwonnen panden.   
NB. in de kantlijn: op 21-01-1641 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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649 RAK  91 FOLIO:      230 DATUM:       24-02-1640 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Land, waaronder de Quirckhage 
  Oosterwolde, buitendijks 
   
 comparanten Willems, Wessel Wdn. van Albertien Gerberts Vader 
  Willems, Daniel Voogd  
  Henrix, Bartolt Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Wijchmoet en Marrigien 

Wesels als moeders erfdeel te hebben gereserveerd twee stukken land, door 
zijn vrouw ingebracht, verder ƒ200 c.g. waarvoor hij vier stukken land als 
onderpand stelt, een bed met toebehoren, alles te versterven van het ene 
kind op het andere en belooft hen te verzorgen, het oudste kind naaien te 
laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

650 RAK  91 FOLIO:       230v DATUM:       01-04-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sturck, Wolter Reuwerts Comparant  
  Cruijner, Andries    Voogd Schout van Zalk - zwager 
  Borch, Reijner ter Voogd  
     
 samenvatting Comparant stelt twee voogden aan over zijn kinderen Reuwert, Meijnert en 

Merrijgien Wolters, bij wijlen zijn echtgenote Mechtelt ter Borch verwekt, om 
voor hen te vorderen van hun oud-oom wijlen Hans ter Borch, wijnverlader 
uit Amsterdam, de erfenis die hen toekomt en geeft hen alle macht die 
daarvoor nodig is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

651 RAK  91 FOLIO:      231 DATUM:       28-04-1640 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Willem Comparant Broers 
  Jansz, Geerts Comparant  
  Jansz, Femme Comparante  
  Hoochstraeten, Henrick v. Momber  
  Tollenaer, Johan Alberts         Voogd  
  Hardenberch, Abraham van  Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden de goederen en erfenis van hun 

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

 

 

652 RAK  91 FOLIO:      231 DATUM:      10-06-1640 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roeloffsen, Wolter Comparant  
  Sijmens, Claes Voogd  
  Cuiper, Jacob Jacobsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de goederen en erfenis van zijn vader, 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

653 RAK  91 FOLIO:       231 DATUM:      18-05-1640 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vemeld 
   
 comparanten Slachhecke, Wendeltgen Comparante Wed. Gerrit vd Horst 
  Breda, Johan van Momber  
  Baegel, Catharina ten    Schoondochter Wed. G. vd Horst 
     
 samenvatting Comparante verklaart dat haar schoondochter Catharina ten Baegel haar de 

overeengekomen som en de goederen afkomstig van wijlen haar echtgenoot, 
heeft overhandigd, waarvoor zij haar bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

654 RAK  91 FOLIO:      231v DATUM:       02-07-1640 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelissen, Vrijdagh Comparant  
  Cornelissien, Vrouw Echtgenote  
  Witte, mr Hans Voogd  
  Carsten, Hans Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden de erfenis en goederen te hebben 

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

 

 

655 RAK  91 FOLIO:      232 DATUM:       24-08-1640 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed Kaag 
   
 comparanten Jacobsz, Wijcher Comparant  
  Geertsen, Willem Voogd  
  Jacobsen, Willem  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart gerechtelijk te hebben over gedragen aan de voogden 

over de kinderen van Jan Jacobsen Worst de termijn kooppenningen 
volgens de koopcedule van de kaag van Willem Willemsen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

656 RAK  91 FOLIO:      232 DATUM:      19-10-1640 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, bij de Cellebroederspoort 
   
 comparanten Meijners, Vrouwken Wed. van Rempe Jansz Moeder 
  Gerrits, Gerrit Voogd  
  Verwijck, Johan Gerrits Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Johan, Meijnert, 

Rempe, Hermen, Tijde en Hester als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 
ƒ500 c.g., te versterven van de een op de ander en de dochters een bed met 
toebehoren en de zoons een mantel van een pond groot de el en belooft hen 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.  
NB. in de kantlijn: op 21-02-1652 meldt comparante, nu getrouwd met 
Hermen Lubberts, haar huis als onderpand te stellen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

657 RAK  91 FOLIO:      232v DATUM:       16-11-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sturck, Wolter Reuwerts Volmachtgever  
  Cruijner, Andries Roeloffs Volmachtgever Schout van Zalk 
  Langenburch, ds Goswinus v. Gevolmachtigde  
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 samenvatting Comparant, mede namens zijn zwager, schout te Zalk, verstrekt een  

volmacht aan Goswinus van Langenburch om hun zaken waar te nemen 
voor het stads- en scholtengerecht. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

658 RAK  91 FOLIO:      232v DATUM:       30-11-1640 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsen, Wijcher Volmachtgever  
  Stuirman, Henrick Crachtsen Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Crachtsen Stuirman om, in 

der minne of gerechtelijk, zowel binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te 
nemen voor het stads- of scholtengerecht. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

659 RAK  91 FOLIO:       232v DATUM:        05-01-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Worst, Willem Jacobsz Volmachtgever Eerzaam 
  Brouwer, Harmen Willemsz Gevolmachtigde Zwager 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Harmen Willemsz Brouwer om, in der 

minne of gerechtelijk, van Berend Michgels uit Wesep te vorderen wat deze 
met betalen achter is en daarbij te handelen zoals comparant zou hebben 
gedaan, indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

660 RAK  91 FOLIO:       233 DATUM:        19-03-1641 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritsen, Wijcghers Wdn. van Fennegen Jans Vader 
  Jans, Wolter Voogd  
  Berents, mr Warner Voogd Grofsmid 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Petertien Wijcghers als  

moeders erfdeel te hebben gereserveerd honderd daalders, een bed met 
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toebehoren of ƒ50 c.g. en de opbrengst van moeders kleren en 
lijfstoebehoren 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 
   

 

 

661 RAK  91 FOLIO:        233v DATUM:       05-04-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Willemtien Comparante  
  Hoochstraeten, H. van Momber Junior 
  Willems, Femmeke Moeder  
  Jans, Henrick Voogd  
  Henricksen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar moeder en voogden de goederen en erfenis 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

662 RAK  91 FOLIO:       233v DATUM:       19-04-1640 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dercksz, Willem      Comparant  
  Engbert, Janneke Comparante Wed. Rutger Willemsz 
  Hoochstraeten, Henrick v. Momber  
  Claesen, Derck Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de gewezen voogd over de kinderen van Derck  

Willemsz en echtgenote Geesen te hebben ontvangen de goederen en 
erfenis van Derck Claesen, waarvoor zij zijn familie bedanken met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden  
   

 

 

663 RAK   91 FOLIO:      234 DATUM:        10-05-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Blanckvoirt, Wilhelm Volmachtgever  
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  Veene, Johannes Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Veene om, in der minne of 

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

 

 

664 RAK  91 FOLIO:        234 DATUM:        10-05-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Een stuk land, zes schepel groot 
  Oldebroek, op het Eick, tussen Roeffens Weg, Jan Wernersen, Roeloff 

Hegeman en Sijmen Beertsen 
   
 comparanten Warnerssen, Warner Volmachtgever Scholtis te Elburg 
  Breda, Casper van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Casper van Breda om, ten behoeve 

van Henrick Crachtsen Stuirman, voor het gerecht van Oldebroek over te 
dragen een stuk land met de voorwaarde dat comparant gedurende twee jaar 
het recht heeft het land terug te kopen voor dezelfde prijs als hij een beter 
bod krijgt, alles volgens koopcedule. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

665 RAK  91 FOLIO:       234v DATUM:      26-07-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Struck, Wolter Revertz   Volmachtgever  
  Schoenenburch, Henricus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henricus Schoenenburch om, in der 

minne of gerechtelijk, zowel binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te 
nemen in de stad Groningen of elders en geeft hem de macht van procureur 
ad lites met macht van substitutie om te handelen in de geest van 
comparant. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

666 RAK  91 FOLIO:       234v  DATUM:       13-09-1641 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hettes, Warner Gevolmachtigde  
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  Warners, Elsgen Volmachtgeefster Wed. Hette Annes  
  Geerts, Henrick Erfgenaam  
     
 samenvatting Namens zijn moeder, die niet tot handelen in staat is, verklaart comparant 

dat Henrick Geerts hem de nalatenschap heeft overgedragen van Nellegien 
Jans, diens overleden echtgenote, volgens testament dd 04-10-1637, 
waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

667 RAK  91 FOLIO:      235 DATUM:       13-09-1641 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ruitenburch, jkr Walraeven v. 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 voor het stads- of 
scholtengerecht. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

668 RAK  91 FOLIO:       235 DATUM:       19-03-1642 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersen, Willem Comparant  
  Engberts, Roeloff  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat zijn voogd hem een bedrag van ƒ65 c.g. heeft 

uitgekeerd als zijn moeders goed, waarvoor hij hem bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

669 RAK  91 FOLIO:       235 DATUM:       31-03-1642 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Willem Wdn. van Aeltgen Egbers Vader 
  Jansz, Gerrit Voogd  
  Meusen, Gerrit   Voogd  
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 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Margreta, Johan en 
Willem Willemsz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ200 c.g. 
contant geld en de erfenis van de moeder, als een van de zoons overlijdt 
krijgt zijn dochter een bed met toebehoren, verder belooft hij hen lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 06-10-1656 melden de kinderen van bovenstaande te 
zijn voldaan, met dank en met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Achternaam van comparant is Slenck, vermeld in de kantlijn; Akte is 

doorgehaald. 
   

 

 

670 RAK  91 FOLIO:      235v DATUM:       14-04-1642 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Willem Wdn. van Aeltien Lucas Vader 
  Reegenboch, Jan Jans  Voogd  
  Lucassen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Berent, Henrick, Lucas, 

Arent, Jan, Marcus, Aeltien en Beerthen Willemsz als moeders erfdeel te 
hebben gereserveerd ieder kind ƒ100 g.g. en belooft hen lezen, schrijven en 
een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

671 RAK  91 FOLIO:      236 DATUM:       02-05-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Willem  Volmachtgever uit Veessen 
  Stuirman, Henrick Crachtsen Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Crachtsen Stuirman om, in 

der minne of gerechtelijk, te vorderen van Trijne Petersz, kuiperse, wonende 
Bovenpoorte, de hoofdsom van ƒ100 c.g. die hem toekomt en verder de 
nodige formaliteiten te vervullen die daarbij horen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

672 RAK  91 FOLIO:      236 DATUM:       17-05-1642 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Oostrum, jfr Willemina van Volmachtgeefster  
  Oostrum, jfr Johanna van Idem  
  Oostrum, jfr Maria van Idem  
  Hoochstraeten, H. van - jr Momber  
  Zuijlen, Johan van Gevolmachtigde Commandeur van 

1
) 

     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Johan van Zuijlen om al hun 

zaken in het Sticht van Utrecht en elders waar te nemen, zowel in aanleg als 
verweer, in der minne of gerechtelijk, daarvan verantwoording af te leggen, 
het ontvangen geld uit te betalen aan jkr Walraeven Pijeck, heer van 
Wolffsweerdt en te handelen in de geest van comparanten, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) Oudewater 

   

 

 

673 RAK  91 FOLIO:      236v DATUM:       10-06-1642 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentsz, Webbeken Comparante  
  Hoff, J. Momber  
  Thisen, Lucas Voogd  
  Backer, Jan Jans 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 
   

 

 

674 RAK  91 FOLIO:      237 DATUM:       09-06-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Verhaegen, Valentijn    Volmachtgever  
  Everts, Daniel Gevolmachtigde Zwager 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zwager Daniel Everts om, in der 

minne of gerechtelijk, zowel binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te 
nemen in Enkhuizen en elders en geeft hem de macht van procureur ad lites 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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675 RAK  91 FOLIO:      237 DATUM:       30-09-1642 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Boeffkens, Ursela     Comparant Echtg. Dominicus Schooff 
  Hoff, J. Momber  
  Hermsz, Catharina Erfgenaam Wed. Pletinck 
     
 samenvatting Comparante verklaart voor Schepenen van de stad van Catharina Hermsz te 

hebben ontvangen, voor haar afwezige echtgenoot, het legaat dat hem 
toekomt krachtens het testament uit Antwerpen van Catharina Dansers, 
gewezen echtgenote van Nicolaes Pletinck; zij belooft echter, mede namens 
haar echtgenoot, dit legaat in handen van Catharina Hermsz te laten en haar 
voor haar moeite ƒ100 c.g. te geven boven de onkosten.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

676 RAK  91 FOLIO:       237v DATUM:       01-10-1642 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Hofstraat 
   
 comparanten Jansz, Ulrich Comparant Namens echtgenote 
  Foppsen, Jan Comparant Idem 
  Henricks, Egbert Voogd  
  Geertsz, Jan Voogd  
  Willemsz, Jacques Borg  
  Twenthe, Lambert Borg  
     
 samenvatting Comparanten verklaren ontvangen te hebben van de voogden over hun 

zwager Otto Lubberts, die sinds dertien jaar naar Oostindië is vertrokken en, 
naar men zegt, daar met een zwarte is getrouwd en van wie men aanneemt 
dat hij niet meer terug komt, een bedrag van ƒ472-4 c.g. met toestemming 
van Schepenen en Raad. Er zijn twee borgen aangesteld voor het geval hij 
onverwacht terugkeert, die een huis als onderpand stellen, evenals hun 
andere goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

677 RAK  91 FOLIO:       238 DATUM:        03-11-1642 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Vroutgen      Comparante  
  Alberts, Vroutgen Comparante  
  Hoochstraeten, Henrick van Momber  
  Willemsz, Lucas Comparante Mede voor M. Alberts 
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 samenvatting Comparanten, allen erfgenamen van Cornelis Lucas, verklaren dat Elsgen 
Jansz, weduwe van overledene, aan hen heeft uitgekeerd de erfenis waar zij 
recht op hebben, waarvoor zij haar bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

678 RAK  91 FOLIO:       238v DATUM:       08-11-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Wolter Volmachtgever Rentmeester van 

1
) 

  Crachtsen, Henricus Gevolmachtigde IUL 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henricus Crachtsen [Stuirman] om, 

in der minne of gerechtelijk, het geld te innen dat bij Jan Croen berust en 
waarop door Jan Warwijck van Hasselt beslag is gelegd. 

   
 bijzonderheden 1) Drost Echten 
   

 

 

679 RAK  91 FOLIO:       238v DATUM:       08-11-1642 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Katerstede genaamd Cleijn Hamminck 
  Ambt van Vorden, buurschap Delden 
   
 comparanten Jans, Elsien Volmachtgeefster Wed. Th. Kerseboom 
  Wilsem, Frans van  Volmachtgever Voogd 
  Lubbers, Rijck Volmachtgever Voogd 
  Martens, Thoenijs Volmachtgever Voogd 
  Veene, Peter Janssen Volmachtgever Voogd   -  apotheker 
  Schuiler, Cornelis van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten en de voogden over de kinderen van overledene en Geertien 

Otten en die over de kinderen van overledene en comparante, verstrekken 
een volmacht aan Cornelis van Schuiler om te verschijnen voor de schout 
van Vorden en daar aan Jacob Rijnvisch en echtgenote over te dragen de 
helft van een katerstede en verder te doen wat nodig is, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

680 RAK  91 FOLIO:       239 DATUM:        18-11-1642 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Henricks, Volcker       Comparant  
  Oldenburch, Johan Berents  v. Voogd  
  Berents, Johan                  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de erfenis en goederen ontvangen te 

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

 

 

681 RAK  91 FOLIO:       239 DATUM:      06-04-1643 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evertsz, Willem Volmachtgever  
  Jansz, Catharina Moeder Wed. Evert Willemsz 
  Langenburch, d. Goswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Mede namens zijn moeder, verstrekt comparant een volmacht aan Goswinus 

van Langenburch om, in der minne of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen, 
met name die tegen Adam van der Velde en daarbij al het nodige te doen, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

682 RAK  91 FOLIO:       239v DATUM:       01-05-1643 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Woltersz,  Wolter Comparant  
  Goertz, Francke    Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparant, zoon van Wolter de Ram verklaart van Francke Goertz 

ontvangen te hebben het legaat van ƒ100 c.g. dat hij tegoed had van Hermen 
Rix, waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

683 RAK  91 FOLIO:       239v DATUM:       10-07-1643 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goorisz, Wendele Wed. van Albert Emst Moeder 
  Goorisz, Lambert Voogd  
  Lubbers, Hans  Voogd  
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 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Swaene en Geertgen 

Alberts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ100 c.g., een 
gewoon bed met lakens en een koperen pot, alles te versterven van het ene 
kind op het andere en belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het 
vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

684 RAK  91 FOLIO:       240 DATUM:       28-07-1643 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Wessel   Wdn. van Lubbertgen Daniels Vader 
  Willemsz, Daniel Voogd  
  Joachimsz, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Henrickgen Wessels als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ200 c.g. en belooft haar te 
verzorgen en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de 
voogden tevreden zijn. Als zij meerderjarig is krijgt zij een bed met 
toebehoren; hij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

685 RAK  91 FOLIO:         240 DATUM:       06-07-1646 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coertsen,  Elger  Comparant  
  Petersen, Cornelis Voogd  
  Meijer, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden het geld en de goederen ontvangen te 

hebben die zijn vader Coert Elgertsen hem bewezen heeft voor zijn moeder, 
waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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