1

2

3

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 1
Schuldbekentenis

DATUM:

22-12-1652

onroerend goed

Huis en where
Burg Stenvorden, in de voorstad, tussen J. Gelinck en oude Werner

comparanten

Sicking, Aeltien
Janssen, Henrick
Eppenhoff, Henrick

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Henrick Eppenhoff een bedrag
van honderd rijksdaalders, waarvan de schuldbrief door de oorlog is
verdwenen en die zij hiermede erkent, waarvoor zij als onderpand stelt haar
huis in genoemde plaats.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 1
Volmacht

onroerend goed

Huis en erf
Amsterdam, Vijzelstraat

comparanten

Gerritsz, Aeltien
Hoff, J.
Ceulen, Johan van

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Johan van Ceulen om namens haar
voor de hoogste prijs een huis in Amsterdam te verkopen en daarbij alle
noodzakelijke handelingen te verrichten

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 2
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tijsen, mr Arent
Petersz, Jurrien
Hermsz, Jan

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

DATUM:

Wed. Henrick Coninck
Schoonzoon
tot Burg Stenvorden

23-12-1652

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

Wed. Corn. Coster

30-12-1652

Wdn. van Lutgert Henricks
Voogd
Voogd

Vader
Chirurgijn

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Thijs, Peter en Aeltien
Arentsz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder 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

1

4

5

6

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
2
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wolters, Arentken
Clamoersz, Clamoer
Lambertsz, Dirck
Landouwe, mr Hans vd

DATUM:

31-12-1652

Comparante
Echtgenoot
Voogd
Voogd

Eerzaam

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 2v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Herms, Arent
Dirx, Claessien
Lubberts, Jan
Hermsz, Marie
Janssen, Hermen

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

DATUM:

14-02-1653

Comparant
Echtgenote
Comparant
Echtgenote
Vader

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 3
Kinderbewijs

DATUM:

24-02-1653

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lucas, Annigien
Peterssen, Cornelijs
Willemsen, Johan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Lucas Henrix als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd één rijksdaalder en belooft hem lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Wed. van Henrick Ghijsberts
Voogd
Voogd

2

Moeder

7

8

9

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
3
Verklaring

DATUM:

14-03-1653

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermsz, Aert
Bosman, jkr Johan
Bolt, Albert

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogden de goederen van zijn vader te hebben
ontvangen, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 3v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dircken, Aert
Franssen, Henrick
Sweerssen, Sweer

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Sweer, Jan, Willem,
Dirckien, Claes en Stijne Aerts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
samen een bedrag van ƒ300 c.g., de zoons een veulen en de dochters een bed
met toebehoren en belooft hen lezen, schrijven, naaien en wat verder passend
is te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de
voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 4
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Boecop, jkr Arent toe
Lipperium, Georginum

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

25-02-1653

Wdn. van Trude Sweers
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader
Veerschipper

04-05-1653

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Georginus Lipperius om, in der minne
of gerechtelijk, voor het gerecht van Heerde zijn zaken waar te nemen tegen
de weduwe van Olevier van Middachten en daarbij al het noodzakelijke te
doen in de geest van opdrachtgever, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

3

10

11

12

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 4
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dursten, Albert Jansen van
Corsten, Truitgen
Corsten, Willem

13-05-1653

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Echtpaar
Zwager – A’dam

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan hun zwager Willem Corsten om,
in der minne of gerechtelijk, te vorderen van de erfgenamen van Marten Jansz
Boech, overleden in Leiden, een legaat van ƒ1000 c.g. en daarbij al het nodige
te doen, zoals comparanten zelf gedaan zouden hebben, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 4v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Suiren, Abraham Henricksz van
Meijer, Jacob
Jacobsz, Berent

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogden de erfenis en goederen van zijn tante
Geesien Claemsz te hebben ontvangen, waarvoor hij hen bedankt met belofte
van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 5
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heut, jfr Aeltien van
Hoff, J.
Jansz, mr Nicolaes

DATUM:

DATUM:

18-05-1653

Comparant
Voogd
Voogd

17-05-1653

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. D. van Domseler
Barbier te Heerde

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan mr Nicolaes Jansz om zich te
vervoegen bij de eerzame Henrick van Essen, landdrost van de Veluwe, om te
vragen of er voogden over haar kinderen Arent en Barber kunnen worden
gesteld, om met de voorkinderen van wijlen haar echtgenoot, een goede
boedelscheiding mogelijk te maken van de in gemeenschap bezeten goederen
die op de Veluwe liggen en daarbij al het noodzakelijke te doen, met macht
van substitutie.

bijzonderheden

Geen

4

13

14

15

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 5v
Kinderbewijs

DATUM:

31-05-1653

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Versteege, Abraham
Nijenburch, Willem E. van
Nijenburch, Henrick H. van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Marrigien, Arent en
Erenst Abrahamsz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag
van ƒ100 c.g. dat aan de voogden op 1 september zal worden overhandigd en
samen nog eens ƒ900 c.g., waarvan, bij versterf, de vader ook een deel krijgt,
verder de dochter een bed met toebehoren en de jongens ieder twee zilveren
lepels; hij belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 6v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geerloffs, Aeltien
Geerloffsen, Maurits
Geerloffsen, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Goevert Geerloffsen als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ16 c.g. en belooft hem lezen en
schrijven te laten leren, zoals een goede moeder betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 6v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Petersz, Ariaentien
Hoff, J.
Havercamp, Gerrit

Wdn. van Geesken Erents
Voogd
Voogd

DATUM:

28-04-1653

Wed. van Govert Cornelissen
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

Moeder

03-09-1653

Comparante
Momber
Voogd

De weduwe van …

samenvatting

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

bijzonderheden

Naam andere voogd is niet leesbaar.

5

16

17

18

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
7
Schuldbekentenis

DATUM:

13-09-1653

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aeltsen, Aeltien
Berents, mr Warner
Peters, Cornelis

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan de voogden over Hendrick en Jan
Gerrits Haegedoorn een bedrag van ƒ65 c.g., afkomstig van de erfenis van
hun broer Dirrick Haegedoorn, dat zij belooft te betalen heden over een jaar
tegen 5 procent, waarvoor haar persoon en goederen onderpand zijn

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 7v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heijments, Aert
Panhuijs, Jan Jansen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Jansen Panhuijs wegens
achterstallige huishuur een bedrag van ƒ72 g.g., dat hij belooft te betalen in
twee termijnen: de eerste met Pasen a.s., uiterlijk in mei en de andere met
Johannus daarop volgend of uiterlijk Jacobus 1654. Als speciaal onderpand
stelt hij zijn koeien en beesten.
NB. in de kantlijn: op 11-08-1656 meldt schuldeiser te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 7v
DATUM:
Transport van uitstaande schulden

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Villerius, Anthonius
Keijser, Gerrit

samenvatting

Comparant heeft aan Gerrit Keijser, procurator voor het gerecht van Zwolle,
alle schulden overgedragen die hij in Zwolle en in het schoutambt van Zwolle
heeft uitstaan, volgens de door de procurator opgestelde cedulen, om op alle
manieren te proberen het geld te ontvangen.

bijzonderheden

Geen

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

05-12-1653

Schuldenaar
Schuldeiser

10-12-1653

Comparant
Procurator

6

Med. dr.

19

20

21

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
8
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Steenwegen, jfr Aleida van
Hoff, J.
Veen, Joannes

22-12-1653

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. toe Boecop
IUDr

samenvatting

Comparante, weduwe van jkr Egbert toe Boecop, verstrekt een volmacht aan
Joannes Veen om namens haar, in der minne of gerechtelijk, al haar zaken
waar te nemen in Kampen en de regio en daarbij al het noodzakelijke te doen,
zoals zij zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 9
Verklaring

onroerend goed

Huis en erf

comparanten

Wilkens, mr Antoni
Wegewaert, Willem
Speck, Jan Pouwelsen vd

samenvatting

Comparant verklaart zijn goedkeuring te geven aan de verkoop van een huis
door zijn zwager Willem Wegewaert in Den Haag aan Jan Pouwelsen van der
Speck en meldt het bedrag ad ƒ1140 c.g. te hebben ontvangen, waarvan de
kwitantie is gepasseerd voor schepenen van ‘s-Gravenhage en dit alles onder
verband van zijn persoon en goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 9v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hansen, Arenth
Munster, Henrick van
Benthem, Everwijn van

DATUM:

23-01-1654

Comparant
Verkoper
Koper

DATUM:

Geschutgieter
Apotheker – ‘s Gravenhage

08-02-1654

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparanten, mede caverende voor de weduwe van Berent van Munster,
verstrekken een volmacht aan Everwijn van Benthem om, in der minne of
gerechtelijk, hun zaken waar te nemen, in het bijzonder die tegen Albert
Sweersz en daarbij al het noodzakelijke te doen met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

7

22

23

24

25

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
10
Kinderbewijs

DATUM:

24-02-1654

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hans, Annigien
Herms, Henrick
Jacobs, Peter

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Catilina, Margareta en
Magdalena Hans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een pond
groot en belooft hen lezen, schrijven en wat verder passend is te laten leren
en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 10v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Annigien
Jacobsen, Jan
Nijenburch, Jan vd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Stientien, Eude en Jan
Hanssen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ4 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

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 10v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lorain, Abraham
Veene, Jan

Wed. van Hans Jurriaens
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

29-02-1654

Wed. van Hans Jaspersen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

07-06-1654

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Jan Veene om zijn zaken waar te
nemen in Kampen en daarbuiten en alles te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 93

FOLIO:

11v

DATUM:

8

14-06-1654

26

27

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis
Kampen, Achter de nieuwe Muur

comparanten

Isacksz, Abraham
Willemsz, Janneken
Rijcksen, Peter
Thijsen, Geertien

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Peter Rijcksen en diens
echtgenote een bedrag van ƒ200 c.g. tegen ƒ10 c.g. per jaar, 5 procent,
waarvoor zij speciaal als onderpand stellen de verbeteringen van hun huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 12
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claes, Annigien
Backer, Jan Gerrijtsen
Bruininck, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Trijntien, Toenijs, Jan
en Aertien Arens als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ10 c.g. en
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
12
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsz, Anneken
Cuijleker, Peter de
Cruwel, Joost

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter als vaders erfdeel te
hebben gereserveerd ƒ3 c.g. en belooft haar lezen, schrijven en naaien te
laten leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

12-07-1654

Wed. van Arent Geerssen
Voogd
Voogd

DATUM:

20-07-1654

Wed. van Toenis Claesen
Voogd
Voogd

9

Moeder

Moeder

28

29

30

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 12v
Kinderbewijs

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Aert
Schocker, Jacob Hermssen
Henrix, Lucas
Aertssen, Jan

31-08-1654

Wdn. van Woltertien Seins
Voogd
Voogd
Borg

Vader
Timmerman

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Geertien Aerts als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. en belooft haar lezen,
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd
is, waarmee de voogden tevreden zijn. Als borg voor het kinderbewijs
fungeert Jan Aertssen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 13
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Villerius, Antonius
Rietraet, Walterus

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan notaris Walterus Rietraet om namens
hem, in der minne of gerechtelijk, te vorderen van de weduwe van de kapitein
Joan van den Bosch een bedrag van ƒ89 c.g. dat hem toekomt uit de boedel
en daarbij al het noodzakelijke te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 13v
Verklaring

onroerend goed

Schip

comparanten

Henricks, Arent
Jansz, Jacob
Jansz, Willem

DATUM:

15?-12-1654

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Med.dr.
Notaris – ‘s-Gravenhage

13-02-1655

Comparant
Koper
Koper

Broers

samenvatting

Comparant verklaart dat de gebroeders Jansz hem ƒ115 c.g. hebben betaald,
zoals overeen gekomen, voor het schip met toebehoren dat hij, comparant, al
twee jaar gebruikt heeft en dat met alle rechten aan hen wordt overgedragen
zonder enige pretentie zijnerzijds.

bijzonderheden

Geen

10

31

32

33

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 14
Kinderbewijs

DATUM:

22-02-1655

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schutt, Arnoldus
Arkelens, Jan van
Hulsman, Davidt

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Joan en Daniel Schutt
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ200 c.g., waarvan bij
overlijden de helft op de vader vererft en de andere helft op de broer en
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een
goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het
vruchtgebruik.
NB. in de kantlijn: op 28-04-1660 heeft de vader de kindsdelen uitbetaald; op
22-04-1675 heeft Daniel op verzoek van de weduwe van zijn broer het restant
van ƒ57 c.g. ontvangen, met dank en belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 14v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t,

comparanten

Dirx, Annigien
Breda, R. van
Rijx, Huijgo
Bouwensen, Bouwen

Wdn. van Maria van Koesel
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

26-03-1655

Comparante
Momber
Voogd
Voogd

Secretaris

samenvatting

Comparante verklaart van haar voogden, beiden overleden, alle goederen van
haar ouders te hebben ontvangen, waarvoor zij hen bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
15
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lubbertsz, Annigien
Segers, Johan
Backer, Jacob Berentsz

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Degener Lambertsz als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ20 c.g. en belooft hem lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het
vruchtgebruik.

DATUM:

23-06-1655

Wed. van Degener Lambertsz
Voogd
Voogd

11

Moeder

bijzonderheden

34

35

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 15v
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Santen, Arent van
Voorne, Elisabeth
Wolffs v.P., Florentina de
Ravenstein, Cornelis van
Wolffs v. P., Françoise de
Veen, Johan
Benthem, Everwijn van

01-08-1655

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Erfgename
Erfgenaam
Erfgename
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Eerzaam
1
Wed. J. de Wolffs )
Echtg. A. de Wolffs v.P.
IUDr
IUDr

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Johan de Wolffs van Potegom, verstrekken
een volmacht aan Johan Veen en Everwijn van Benthem om namens hen,
als mede-erfgenamen en rechthebbenden op een deel van de erfenis van
Cornelia toe Boecop, met de andere erfgenamen te procederen om tot
boedelscheiding te komen, de vaste goederen te verkopen of te verhuren en
verder alle noodzakelijke handelingen te verrichten.

bijzonderheden

1

) van Potegom

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
16
Kinderbewijs

DATUM:

01-08-1655

onroerend goed

Niet duidelijk vermeld

comparanten

Goerts, Anna
Goerts, Albert
Twent, Dubbelt

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Mechteltien,
Catharina, Marcus, Goert en Johannes Marcus als vaders erfdeel te hebben
gereserveerd samen een bedrag van ƒ200 g.g. en ieder een stuk zilverwerk
met hun naam erop, de dochters elk [een bed] met toebehoren, alles te
versterven van het ene kind op het andere; zij belooft hen lezen, schrijven,
naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij geniet het
vruchtgebruik en stelt haar woonhuis als onderpand.
NB. in de kantlijn: op 03-09-1664 heeft comparante het onderpand gewijzigd
in haar aandeel in het kerspel Hellendoorn.

bijzonderheden

Geen

Wed. van Jan Marcus
Voogd
Voogd

12

Moeder

36

37

38

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
16v
Kinderbewijs

DATUM:

04-08-1655

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kempe, Alert
Kempe, Peter
Jansz, mr Henrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Adam en Lijsbeth
Kempe als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk een pond groot en
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 17
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lamberts, Albert
Berents, Gerrijgien
Beverlants, jfr Maria

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld voor Gerrijgien Berents
t.b.v. jfr Maria Beverlants voor de betaling van ƒ28 c.g. in de tijd van 14
weken; Gerrijgien belooft hem schadeloos te stellen, door het geld wekelijks
van haar zoons verdiensten in te houden.
NB. in de kantlijn: op 27-06-1657 meldt schuldeiseres door de borg te zijn
betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 17v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Aeltien
Cuijper, Jan Claessen
Berentsen, Geert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jannigien, Claessien,
Claes en Hendrick Hendricksen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd
elk ƒ50 c.g. en een passende uitzet en belooft hen lezen, schrijven en een
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee
de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik en stelt al haar
goederen als onderpand.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Aeltien Adams
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

05-09-1655

Borg
Begunstigde
Schuldeiseres

DATUM:

29-05-1655

Wed. van Hendrick Claessen
Voogd
Voogd

13

Moeder

39

40

41

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 18
Volmacht

DATUM:

22-10-1655

onroerend goed

Huis
Amsterdam, Zeedijk

comparanten

Brouwer, Andries Rijxen
Jurriaens, Lutgertien
Rijx, Anna
Ridder, Lambert Jurriaens

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Lambert Jurriaens Ridder om
namens hen, als erfgenamen van Henrick Gerrijtsen uit Amsterdam, diens
huis over te dragen en daarbij alles te doen wat nodig is, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
18
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Augustijn, Antonij
Lubbertsen, Gerrijt

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrijt Lubbertsen een bedrag van
ƒ600 c.g. afkomstig van een borgtocht, die hij belooft te betalen in termijnen:
de eerste termijn van ƒ200 c.g. en de rest als het hem uitkomt en hij weer wat
gespaard heeft; al zijn goederen gelden als onderpand. Hij betaalt 6 procent
rente per jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 18v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Aeltien
Gerritsen, Berent
Baltoltsen, Reiner
Arentsen, Goesen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Floris, Jan, Dirrickien,
Bernhardt, Herbert, Geert en Hendrick Willemsen als vaders erfdeel te hebben

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

DATUM:

Eerzaam
Echtgenote
Echtg. L. J. Ridder

07-11-1655

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

15-11-1655

Wed. van Willem Florissen
Voogd
Voogd
Voogd

14

Moeder

gereserveerd ieder ƒ100 c.g., de dochter een bed met toebehoren en de zoons
een paard en een vaars 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.

42

43

44

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
19
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Albertsz, Albert
Bisschop, mr Engbert Dircks
Richter, Jurrien Laurentsz
Willemsz, Reutger

DATUM:

07-12-1655

Comparant
Comparant
Voogd
Voogd

Echtg.A. Albertsz

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 19v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met de verbeteringen
Kampen, Oudestraat, t.o. de Waag, tussen Jacob Rijxen en Arent Brant

comparanten

Sweertssen, Albert
Hermsen, Egbertien
Essen, Dirck van

DATUM:

17-12-1655

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Eerzaam

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Dirck van Essen een bedrag van
ƒ300 g.g. tegen 6 procent per jaar. Zij beloven dit te betalen heden over een
jaar onder verband van hun huis, als bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 19v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Toenijs, Arentien
Janssen, Berent
Janssen, Lubbert

DATUM:

19-12-1655

Wed. van Toenijs Berents
Voogd
Voogd

15

Moeder
Linnenwever

45

46

47

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kind Annigien Toenijs als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. en een bed met toebehoren en
belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 20
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willems, Aeffien
Rinckhouwer, Gerrijt J.
Rijxen, Jacob

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gerrijt, Willem,
Vrougens, Gretien en Femmigien Gerrijts als vaders erfdeel te hebben
gereserveerd ieder een pond groot en de goederen gelegen in het graafschap
Bentheim en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten
leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

1

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 20v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis de Bierwagen
Kampen, Hofstraat

comparanten

Petersen, Albert
Snauwert, Crispijn
Janssen, Claes

DATUM:

03-01-1656

1

Wed. van Gerrijt Gerritsen )
Voogd
Voogd

Moeder

) kleermaker

DATUM:

03-01-1656

Wdn. van Cornelisien Herms
Voogd
Voogd

Vader
Schoenmaker

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willem en Peter Alberts
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ275 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. Zijn huis geldt als
onderpand.
NB. in de kantlijn: op 06-03-1656 meldt Willem Alberts zijn deel te hebben
ontvangen, waarvoor hij zijn vader en de voogden bedankt.

bijzonderheden

Geen

RAK 93

FOLIO:

20v

DATUM:

16

28-03-1656

48

49

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Aeltien
Janssen, Henrick
Dirxs, Pouwel

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Stijntien als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot en belooft haar op te voeden
en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
21
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis en hof
Brunnepe, tussen Thijmen Janssen en de Armen behuizing

comparanten

Aertssen, Aert
Peters, Claes
1
Gerrijts, )

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Albert en Aert Aerts als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ25 c.g. en belooft hen lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Als garantie geldt zijn huis in
Brunnepe.

bijzonderheden

1

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 21v
Volmacht

onroerend goed

Een kamp land
Gronouw, aan de Zandstegge

comparanten

Claens, Aeltien
Hoochstraeten, Hend. van
Claes, Gerrit
Claens, Jan

Wed. van Jan Janssen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

10-04-1656

Wdn. van Geertien Jans
Voogd
Voogd

Vader

) geen andere naam vermeld.

DATUM:

12-05-1656

Volmachtgeefster
Momber
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Wed. Jan Claens
Secretaris
Eerzaam

samenvatting

Comparante, mede namens haar kinderen Hermen, Hendrick en Hendrickien
Claens, verklaart een volmacht te verstrekken aan Jan Claens, haar zoon om
namens haar over te dragen aan Hendrick Stevensen en Anna Volckiers een
kamp land en al het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

17

50

51

52

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 22
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsen, Arent
Jans, Aeltien

DATUM:

16-05-1656

Schuldenaar
Schuldeiseres

Wed. Gerrit Albarts

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Aeltien Jans een bedrag van ƒ38-8
c.g. wegens achterstallige huishuur, dat hij belooft te betalen in drie weken.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 22
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Barents, Aeltien
Hoochstraetn, H. van
Steenberch, Jacob Roeloffsen
Janssen, Sarijs

DATUM:

10-06-1656

Comparante
Momber
Voogd
Voogd

Secretaris

samenvatting

Comparante verklaart dat de voogden over de kinderen van Roeloff
Schoeninck en Truijde Roeloffs aan haar betaald hebben wegens
gerechtelijke uitspraak dd 18-05-1656 een bedrag van ƒ387-10 c.g. met twee
jaar rente, waarvoor zij de voogden bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 22
Transport van gelden

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ariaens, Dirrick
Barents, Aeltien
Hoochstraeten, H. van

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Barendt Janssen Boer uit Broeckerhaven,
hebben getransporteerd aan H. van Hoochstraeten een bedrag van ƒ94-5 c.g.
dat hem nog toekwam wegens gerechtelijke uitspraak dd 10-06-1656 van de
voogden over de kinderen van Roeloff Schoeninck met de verschuldigde
rente.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

16-06-1656

Comparant
Gevolmachtigde
Begunstigde

18

Echtpaar
Van Dirrick Volckers

53

54

55

56

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
22v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cassiers, Aeltien
Hoochstraeten, H. van
Hendricksen, Jan
Willemsen, Jacques

DATUM:

Comparante
Momber
Voogd
Voogd

Secretaris

samenvatting

Comparante verklaart van haar voogden alle goederen te hebben ontvangen
van haar ouders en haar grootvader, waarvoor zij hen bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 23
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Scherffs, Aeltien
Hoff, J.
Willemsz, jkr Frans van

samenvatting

Comparante verklaart, mede namens haar echtgenoot, van haar voogd de
goederen van haar tante te hebben ontvangen, waarvoor zij hem bedankt met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
23v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrits, Annigien
Hoochstraeten, H. van
Henricksen, Dirrick

samenvatting

Comparante verklaart van haar schoonvader de goederen van haar
schoonmoeder te hebben ontvangen, waarvoor zij hem bedankt met belofte
van vrijwaring.

bijzonderheden

1

RAK 93

FOLIO:

DATUM:

30-06-1656

Comparante
Momber
Voogd

DATUM:

12-07-1656

Comparante
Momber
Schoonvader

) kistenmaker

23v

DATUM:

19

Echtg. Abraham Borouw

26-07-1656

1

Wed. H. Dirricksen )
Secretaris

57

58

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrits, Annigien
Valckenier, Jacob
Gerritsen, Gerrit

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Trientien en Dirrick
Dirricksen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 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 van een goede moeder wordt
verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 24
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meijne, Abraham de
Bijlevelt, Jan van
Blicq, François van

samenvatting

Comparanten, crediteuren van de Bank van Lening, verstrekken een volmacht
aan François van Blicq om hun zaken waar te nemen voor het stads- en
scholtengerecht, in het bijzonder die tegen Meijndert Backer en Stientien
Eckelboom en daarbij al het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 24
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis
Kampen, Achter de nieuwe Muur, tussen J. Craenhals en M. Hendricks

comparanten

Gerrits, Asseltien
Willems, Henrick
Stroo, Hendrick Gerrits

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrick, Gerrit, Jan,
Hester en Marrien Joris als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag
van ƒ1785 c.g. en de helft van een huis in Kampen 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

Wed. van Dirricksen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder
Eerzaam

20-09-1656

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

20-09-1656

Wed. van Joris Janssen
Voogd
Voogd

20

Moeder

59

60

61

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
24v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsz, Arent
Berentsz, Willem
Cuckens, mr Jan
Jansz, Jan

DATUM:

10-11-1656

Comparant
Vader
Voogd
Voogd

In de Regenboog

samenvatting

Comparant verklaart van zijn vader de erfenis en goederen van zijn moeder te
hebben ontvangen, waarvoor hij hem en de voogden bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 25
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Veene, Albert Geertsen
Veen, Johan Thijmensen
Petersen, Melijs

DATUM:

14-11-1656

Comparant
Voogd
Voogd

Burgemeester

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogden alle goederen van zijn moeder en oom
te hebben ontvangen, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
25v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Keizerstraat

comparanten

Jansz, Anna
Lourensz, Gerrit
Spaniaert, Claes

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Geertien Claes als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. en belooft haar lezen,
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik en stelt als
onderpand haar huis, dat nog bezwaard is met ƒ500 g.g.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

11-12-1656

Wed. van Claes Claesz
Voogd
Voogd

21

Moeder

62

63

64

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 26
Volmacht

DATUM:

12-12-1656

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Naerden, Aernhout van
Ridder, Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Ridder om zijn zaken waar te
nemen en vooral die voor het gerecht van Hasselt wegens een obligatie
afkomstig van Peter Bondam en daarbij al het noodzakelijke te doen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 26v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Welmers, Anneken
Tempel, Joannes
Welmers, Dirck

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Greetien en Christiaen
Hansen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ25 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

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
27
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrits, Annigien
Cleeft, Hendrick W. van
Cop, Hendrick Woltersen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gerrit en Jan Tijssen
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ20 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

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Koopman - Amsterdam
IUDr

31-12-1656

Wed. van Hans Tempel
Voogd
Voogd

DATUM:

22

Moeder

20-12-1656

Wed. van Thijs Janssen
Voogd
Voogd

Moeder

65

66

67

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 27
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Petersz, Aeltien
Hoff, J
Haeckes, Peter

DATUM:

30-01-1657

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. D. Davidtsz
Broer – te Goch

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar broer om namens haar de
kooppenningen te ontvangen van haar aandeel in een erf in Gleckbeeck en
het over te dragen aan de kopers en daarbij al het noodzakelijke te doen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 27v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Peters, Anna
Willemsen, Wessel
Sweertsen, Swier

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Peter en Greet
Daniellsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van
ƒ150 c.g., de dochter een bed met toebehoren en de zoon een vaars 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

DATUM:

16-04-1657

Wed. van Daniell Willemsen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 28
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis
Kampen, Nieuwstraat, tussen Berend Willems en Henrick Claessen

comparanten

Schuilers, Annigien
Claessen, Henrick
Rinckhouwer, Gerrijt J.

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Reijner Claessen als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd honderd daalders, een zilveren
beker, twee zilveren lepels en de opbrengst van vaders kleren en belooft
hem lezen, schrijven en een hand werk te laten leren en te doen wat een
goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Als
onderpand stelt zij haar huis.
NB. in de kantlijn: op 02-09-1658 meldt comparante dat de kleren ƒ100 c.g.
hebben opgebracht en dat die onder haar berusting zijn.

23

23-04-1657

Wed. van Claes J. vd Werff
Voogd
Voogd

Moeder

68

69

70

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 28v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Laurentsz, Aeltien
Hoff, J.
Veen, Joannes

DATUM:

25-04-1657

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparante, dochter van Trintgen Jacobsz, zeepziederse uit Amsterdam,
verstrekt een volmacht aan Joannes Veen om, in der minne of gerechtelijk,
haar eventuele uitstaande schulden te vorderen en haar zaken waar te
nemen en daarbij al het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 29
Volmacht

onroerend goed

Landerijen op de Veluwe

comparanten

Gerrijtsen, Arent
Jans, Trijntien
Jacobs, Geertien
Jacobs, Gerrigien

DATUM:

29-04-1657

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Echtpaar
Uit Zwolle
Idem

samenvatting

Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Geertien en Gerrigien
Jacobs uit Zwolle om hun zaken waar te nemen, als erfgenamen van Aeltien
Gerrijts tegen Geerloff Engberts over bepaalde landerijen op de Veluwe
gelegen en daarbij, binnen of buiten rechten, al het noodzakelijke te doen,
zoals comparanten zelf gedaan zouden hebben, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
29
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willems, Anna
Jacobs, Thijmen
Hanssen, Frerick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Willem, Hendrickus,

DATUM:

12-06-1657

Wed. van Wessel Steventsen
Voogd
Voogd

24

Moeder

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

71

72

73

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 29v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berentsz, Aelt
Lemker, dr Joannes

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan dr Joannes Lemker om, in der minne
of gerechtelijk, voor het gerecht van Vollenhove de procedure voort te zetten
met de inleiding in het land van Jacob Helprichs en Jan Wichersz Alberecht
en daarbij al het noodzakelijke te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

27-06-1657

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Eerzaam
IUDr

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 30
Verklaring

22-06-1657

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meijne, Amarinsien de
Evertsen, Jacob
Coopsen, Jan
Arentsen, Wessel

samenvatting

Comparante, lijdend aan de pest maar nog compos mentis, verklaart dat zij bij
haar echtgenoot dr Gilius Heijdema nog een bedrag van ƒ1500 c.g. heeft met
al haar huisraad die zij in het huwelijk heeft ingebracht, haar linnen, wol, goud
en zilver; zij verklaart dit voor getuigen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
30
Kinderbewijs

onroerend goed

1. Huis de Blauwe Engel, met een meent en hof
Hattem
2. Een hof genaamd de Grote Hof
Hattem
3. Een erf genaamd de Craijenberg, gepacht door Jan Hermssen

Comparante
Getuige
Getuige
Getuige

DATUM:

25

04-07-1657

Hattem, aan de dijk

74

75

comparanten

Villerius, Antonius
Baeck, Herman de
Harweijer, Aper

Wdn. van Hendrina Mollers
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Maria Johanna en
Francina als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een achtste deel van
een huis, een halve meent en hof, een vierde deel van een hof, afkomstig van
Geertien Moeijs, een vierde deel van een erf en land en verder mobilia,
huisraad, kleren en een bedrag van ƒ400 c.g. dat hij als onderpand stelt voor
het erf aan de dijk en een bed met toebehoren. Hij belooft hen lezen,
schrijven, naaien e.d. te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik.
NB. in de kantlijn: op 25-09-1677 heeft de echtgenoot van Francina Villerius,
Zacharias Pasport, de voogden bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 30v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Buijcksen, Albart
Evertsen, Sigien
Olgers, Henrick

DATUM:

Med. dr. - ordinarius
IUDr

07-12-1657

Schuldenaar
Schuldeiseres
Borg

Wed. Jan Aertsens

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Sigien Evertsen een bedrag van ƒ55
c.g. wegens een gekocht paard en wagen met toebehoren en belooft dit te
betalen in twee termijnen: de helft met Kerstmis en de andere helft met Pasen
1658, waarvoor een borg is aangesteld.
NB. in de kantlijn: op 11-09-1658 meldt schuldeiseres te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
31
Getuigenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willems, Berend - sr
Willems, Jan – sr
Assies, Wijer

samenvatting

DATUM:

31-01-1653

Comparant
Comparant
Comparant t.a. zijde

In het Blauwe Kruis

Comparanten verklaren voor oprechte waarheid dat zij enige dagen geleden,
op verzoek van Wijer Assies naar het Blauwe Kruis zijn gegaan om te zien of
zij het eens konden worden over de erfenis van diens echtgenote en dat Wijer
Assies bewijzen van schulden heeft vertoond, die zij niet hebben
meegenomen en ook niet door anderen zijn meegenomen.

26

76

77

78

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
31
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pieters, Bette
Pannebacker, Abel J.
Top, Peter

DATUM:

03-02-1653

Wed. van Jacob G. Voerman
Voogd
Voogd

Moeder
Sleper

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Marrigien en Gerrijt
Jacobs als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een pond groot en
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een
goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
31v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Middachten, jfr Berta van
Hoff, J.
Glauwe, jfr Elisabeth

DATUM:

04-05-1653

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Genaamd Bouwers
Genaamd Bouwers

samenvatting

Comparante heeft een volmacht verstrekt aan haar schoondochter jfr.
Elisabeth Glauwe om, in der minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen
in Oldebroek en het noodzakelijke te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
31v
Kinderbewijs

onroerend goed

1. Goederen in het stift van Munster
2. Huizen
Deventer, Fratersteeg

comparanten

Noortberch, Berendt
Beumer, Jan
Volckers, Andries
Boschmans, Aristoteles

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Catharina, Geertruijdt,
Elisabeth en Jan Noortberch als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een

DATUM:

12-05-1653

Wdn. van Margreta Boschmans
Voogd
Voogd
Voogd

27

Vader

bedrag van ƒ1335 c.g., waarvan overzicht in de akte; verder aandelen uit
diverse bronnen, zoals goederen van wijlen zijn schoonvader Aristoteles
Boschman, erfenis van Jan Bosman en Catharina Bosmans en een bedrag
van ƒ220-12-8 c.g.; samen met de kinderen en Jan Pieters Bultman bezit hij
diverse huizen in Deventer enz.; verder enige zilveren en gouden voorwerpen
en kledingstukken. 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.

79

80

bijzonderheden

Details in de akte.

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 32v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Berent
Jurriaensz, Marrigien

DATUM:

18-06-1653

Schuldenaar
Schuldeiseres

Wed. Engbert Janssen

samenvatting

Comparant verklaart, mede namens zijn echtgenote, schuldig te zijn aan
Marrigien Jurriaensz ƒ192 c.g. wegens achterstallige huishuur en geleverde
waren en belooft heden over tien weken ƒ50 te betalen, tegen kerstmis nog
eens ƒ50 c.g., met midvasten daaropvolgend ƒ50 c.g. en het restant in mei
1654. Als speciaal onderpand stelt hij zijn wevers gereedschap, huisraad en
kleding en hij mag voorlopig in zijn huurhuis blijven wonen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 93

FOLIO:
33v
Volmacht

DATUM:

23-06-1653

onderwerp

81

onroerend goed

Huis en erf genaamd de Golden Faen
Kampen, Oudestraat

comparanten

Jacobsz, Berent
Meijer, Jacob de

samenvatting

Comparant, voogd over de kinderen van Jan Henricksz Coster en Aeltien
Henricksz, verstrekt een volmacht aan zijn medevoogd om voor het gerecht
over te dragen aan de essayeur Steven Arentsz een huis op de Oudestraat en
daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 34
Kinderbewijs

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

28

09-08-1653

82

83

84

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meijers, Berentien
Petersz, Willem
Henricksz, Evert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Claes Gerritsz
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

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 34
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermsen, Berendt
Petersen, Cornelis
Aeltsen, Aelt

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogden de goederen van zijn ouders te hebben
ontvangen, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
34v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Baltersz, Baltasar
Willemsz, Henrick
Rotgersz, Bessel

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogden de goederen van zijn ouders
ontvangen te hebben, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
35
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

Wed. van Gerrit Jansen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

13-09-1653

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

24-10-1653

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

29

18-11-1653

85

86

87

comparanten

Backer, Berendt Dirricksz
Steenberch, Jacob Roeloffsen

Schuldenaar
Schuldeiser

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogd over Jan Bisschop een
bedrag van ƒ100 g.g. met rente en dit met Pasen 1654 terug te betalen, als bij
verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
35
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hendricksen, Bartolt
Hermsen, Thoenijs
Engbertsen, Bartolt

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Elsien Bartolts als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ80 c.g. en belooft haar lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
35v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat, hoek Karpersteeg

comparanten

Henricks, Berent
Laurentsz, Gerrit
Jurriaensz, Marrigien

DATUM:

28-02-1654

Wdn. van Geertien Arents
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

15-04-1654

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrit Laurentsz en diens echtgenote
een bedrag van ƒ100 c.g., dat zij beloven te betalen heden over drie maanden,
bij in gebreke blijven wordt dit ƒ125 c.g.; zij stellen als speciaal onderpand de
helft van een koopcedule ad ƒ300 g.g., berustende onder Claes Rolofsz van
Heerde, gevestigd op het huis van H. Jansz.
NB. in de kantlijn: op 08-09-1657 meldt schuldeiser te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 36
Volmacht

DATUM:

30

03-08-1654

88

89

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brandenburg, Bartolt
Francksen, Henrick

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Francksen om een bepaalde
zaak waar te nemen, over de betaling van ƒ50 c.g., tegen Herman Bruno van
Langen, scholtis van Steenwijk en Steenwijkerwolt voor het gerecht van
Elburg, begonnen op 11-07-1654 en daarbij al het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 36v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hans, Berentien
Ottses, Hermen
Berentsen, Berendt

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Eerzaam
Elburg

13-10-1654

Wed. van Berend Tijssen
Voogd
Voogd

Moeder
Zwaardveger

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Claes en Geesien
Berents als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ10 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 goede moeder betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
36v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis
Kampereiland

comparanten

Willems, Bette
Schutte, Dirck Dircksen
Willems, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aeltien en Marrigien
Peters als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van ƒ600
e
c.g. , waarvan ⅓ deel zal vererven van het ene kind op het andere en 2/3 deel
op de moeder en een bed met toebehoren; zij belooft hen lezen, schrijven en
naaien 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

DATUM:

28-03-1655

Wed. van Peter Jansen
Voogd
Voogd

31

Moeder

90

91

92

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 37v
Verklaring

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pouwels, Annigien
Pouwels, Geertruijdt
Hoochstraeten, Hendrick van
Pouwels, Jannigien
Henricksen, Lubbert
Claessen, Henrick

28-04-1655

Comparante
Comparante
Momber
Comparante
Voogd
Voogd

Secretaris
Met vader

samenvatting

Comparanten verklaren van hun voogden de goederen van hun moeder te
hebben ontvangen, waarvoor zij hun vader, Pouwel Dirricksen en de voogden
bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 37v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berentsen, Berent

samenvatting

Comparant verklaart dat hij een van zijn huizen, dat voor ƒ125 g.g. onderpand
was voor zijn kinderbewijzen, heeft verkocht aan Aeltien Bitters en dat
daardoor het onderpand van ƒ25 zal komen te vervallen en worden uitbetaald
aan de voogden; voor de resterende ƒ100 g.g. is zijn andere huis onderpand.
NB. in de kantlijn: op 08-01-1672 hebben schepenen en raad beslist dat de
voogden over Jacob Berentsen geld voor hun pupil mogen gebruiken.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 38
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stange, Berendt Gerritsen
Andriessen, Henrick

samenvatting

Comparanten hebben van verwonnen panden de kosten laten taxeren ad ƒ527 c.g., waarvan zij ƒ31-10 c.g. hebben ontvangen en nog ƒ20-7 c.g. resteert.
Burgemeester Henr. Crachtsen Stuirman zal met veertien dagen dit bedrag
voorschieten aan het gerecht, alsof de panden al verkocht waren en ook ƒ20
c.g. van Andries Beijer met de kosten ad ƒ3-12 c.g.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

24-04-1655

Comparant

DATUM:

32

00-00-1655

Schuldeiser
Schuldeiser

93

94

95

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 38
Kinderbewijs

DATUM:

01-05-1656

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roeloffs, Berentien
Gerritsen, Dirrick
Wolff, Hans

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Roeloff, Lambert en
Engbertien Lamberts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ6 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

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 38v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vierhuijs, Berent
Metelen, Henrick Henr. van
Lijmbeeck, Henrick Ber. van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Elssien Berents als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ5 c.g. plus ƒ20 c.g. als erfenis van
haar tante en nog ƒ25 c.g.; hij belooft haar lezen, schrijven en een handwerk
te laten leren en te doen wat een goede vader verschuldigd is, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 38v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsen, Berendt
Gerritsen, Lambert
Berentsen, Henrick
Hermsen, Willem

Wed. Lambert Lamb. Stuirman
Voogd
Voogd

DATUM:

25-05-1656

Wdn. van Hermtien Henrix
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

Vader

05-07-1656

Comparant
Voogd
Voogd
Vader

Kippenverkoper

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogden het geld en de goederen te hebben
ontvangen die zijn vader hem bewezen heeft voor zijn overleden moeder,
waarvoor hij bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

33

96

97

98

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 39
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brandenburch, Bartolt
Haeckenburch, Engel

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Engel Haeckenburch om, in der minne
of gerechtelijk, van Jodocus Rapart, koopman te Wesel, te vorderen een
bedrag van ƒ158 c.g. dat deze hem schuldig is en daarbij al het noodzakelijke
te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 39v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brandenburch, Bartolt
Harder, Willem Dircksz

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zwager Willem Dircksz Harder om,
in der minne of gerechtelijk, te eisen van Willem Jansz Fleer, wonend in
Sommelsdijk bij Rotterdam, een bedrag van ƒ95-4 c.g., dat door zijn secretaris
uit het schuldenboek is overgenomen en verder al het noodzakelijke te
doen,met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 40
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrits, Annigien

samenvatting

Zij heeft haar twee minderjarige kinderen …

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

DATUM:

FOLIO:
40
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

Koopman
Koopman Rotterdam

26-07-1656

Wed. van Hendrick Dir. Coppiens

Niet af

RAK 93
onderwerp

Koopman
Koopman Wesel

11-07-1656

Volmachtgever
Gevolmachtigde

bijzonderheden

99

11-07-1656

DATUM:

34

30-12-1656

Moeder

100

101

102

comparanten

Willems, Berentien
Steventsen, Albert
Jacobsz, Berent

Wed. Wolter Janssen
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Nijssien
Wolters als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een pond groot en
belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te doen
wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

Moeder

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 40v
Kinderbewijs

30-01-1657

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dirricks, Bettien
Dirricksen, Dries
Hendricksen, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Beertien Hidde als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 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

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 40v
Verklaring

onroerend goed

Huis
Amsterdam, Nieuwe Leliestraat

comparanten

Jans, Bette
Bartolts, Albert
Jans, Geertien
Wijman, Benninck

samenvatting

Comparanten, mede caverende voor hun broer Laurens Jansen, verklaren
van hun voogd de goederen van hun tante Swaentien Henrix te hebben
ontvangen, te weten een bedrag van honderd rijksdaalders, afkomstig van
de verkoop van een huis, waarvoor zij hem bedanken

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 41
Kinderbewijs

Wed. van Hidde Hendrix
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

20-02-1657

Comparante
Echtgenoot
Comparante
Voogd

DATUM:

35

05-03-1657

103

104

onroerend goed

Huis en erf
Zwolle

comparanten

Arentsz, Bette
Jurissen, Jan
Jansen, Willem

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Beltien Toenissen als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ460 c.g., een
zilveren beker met naam, een zilveren kopje, een bed met toebehoren en de
opbrengst van de kleren, die bij de voogden zal berusten; zij belooft haar
lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het
vruchtgebruik en als onderpand stelt zij de koopcedule van een huis, op
naam van Roloff Albertsz Clinckenburch en Janneken Jansz.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 41v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Bruines
Schinckel, Gerrit Mense
Salmonsz, Peter

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Greete en Jan Bruines
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder één rijksdaalder en belooft
hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 42
Borgstelling

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Oudestraat

comparanten

Brandenburch, Bartolt
Stapper, Jan Jansz ter
Berentsz, Jan

samenvatting

Comparant stelt zich borg voor Jan Jansz ter Stapper, op het punt staande te
vertrekken naar Rotterdam en ƒ300 c.g. schuldig aan zijn momber Jan
Berentsz vanwege de gerechtelijke verkoop van huis en erf van Joan
Gerritsz Veene; comparant verklaart de schuld als zijn eigene te
beschouwen en de dochter van schuldenaar, afwezig wegens ziekte,
verklaart de borgtocht te accepteren en zo nodig af te lossen.

Wed. van Toenis J. Backer
Voogd
Voogd

DATUM:

01-04-1657

Wdn. van Lijsbeth Hansz
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader
Eerzaam

10-06-1657

Borg
Schuldenaar
Schuldeiser

36

Moeder

Eerzaam

105

106

107

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
42v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Linde, Berend Jansz
Albertsz, mr Engbert

DATUM:

27-06-1657

Schuldenaar
Schuldeiser

Schoenmaker

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogd over de kinderen van Jan
Berentsz een bedrag van ƒ20 c.g. wegens echtelijk verstrekte penningen en
belooft dit te betalen met een maand van heden, als bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
43
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrix, Barber
Magnus, Peter

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om haar aandeel in
de erfenis van Willemtien Berents Wijcherts te verkopen aan Roeloff
Willemsen Haeckebroeck, die het vruchtgebruik heeft en daarbij al het
noodzakelijke te doen, zoals comparante zelf ook gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
43v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arents, Bruin
Passer, Otto Claessen
Janssen, Dirck

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Sara, Annigien,
Arentien en Toenijs Bruinssen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
ieder ƒ5 c.g., te versterven van het ene kind op het andere en belooft hen
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

1

DATUM:

16-10-1657

Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

DATUM:

02-11-1657

Wdn. van Marrities Toenis
Voogd
Voogd

) timmerman

37

Echtg. Peter Magnus

1

Vader )

108

109

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
44
Kinderbewijs

DATUM:

11-02-1658

onroerend goed

Huis en erf genaamd het Olde Raedthuijs
Kampen, Oudestraat, bij de Bovenkerk

comparanten

Jansz, Berentien
Dursten, Joan Herms van
Arents, Diuert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Reijnier Reijniersz als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ700 c.g. en belooft
hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een
goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft
het vruchtgebruik en stelt de verbetering van haar huis als onderpand.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
44v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Groen, Balthar
Avercamp, Berendt
Steenberch, Berendt

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Berendt Avercamp en Berendt
Steenberch een bedrag van ƒ68-10 c.g. wegens gevuld laken, waarvan het
laatste als onderpand geldt en belooft bij de aflevering van het laken de helft
te betalen en de andere helft drie weken later.

bijzonderheden

Geen

Wed. Renier Jansz t. Wolde
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

02-09-1658

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

De bladzijden 45 t/m 46v zijn blanco.
110

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
47
Verklaring

DATUM:

29-12-1652

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Clamersz, Clamer
Dursten, Clamer H. van
Henricksen, Reiner Jan
Hermsen, Joost

samenvatting

Comparant verklaart van zijn vader de erfenis en goederen van zijn moeder
te hebben ontvangen, waarvoor hij zijn vader bedankt met belofte van

Comparant
Vader
Voogd
Voogd

38

vrijwaring en zijn voogden van hun plicht ontslaat,.

111

112

113

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 47
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Laurentsen, Carel
Albarts, Henckel
Berentsen, Gerbrant

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aeltien, Laurens,
Grietien en Marrigien Carels als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
samen ƒ4 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren
en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 47v
Volmacht

onroerend goed

Meppeler venen

comparanten

Cuerbeeck, Claes van der
Cuerbeeck, Ernst van der

DATUM:

03-03-1653

Wdn. van Marrigien Thijmens
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

22-06-1653

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Burgemeester

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn broer de burgemeester om voor
het gerecht te verschijnen en over te dragen aan de erven van Roloff van
Echten, Heren toe Echten, de helft van de Meppeler venen volgens het
akkoord dd 30-08-1644 en daarbij al het noodzakelijke te doen, met macht
van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 48
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nutteren, Cornelis van
Veen, dr Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan dr Johan Veen om zijn zaken waar te
nemen, zowel binnen als buiten rechten en daarbij al het noodzakelijke te
doen

DATUM:

04-07-1653

Volmachtgever
Gevolmachtigde

39

114

115

116

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 48v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wijntges, Casper
Steenbergen, Lucas van

samenvatting

Comparant belooft gerechtelijk dat hij Lucas van Steenbergen niet zal laten
arresteren en dat deze vrijelijk kan komen en gaan, waarvoor hij met persoon
en goederen garant staat.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
48v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Linden, jfr Clementia van
Hoff, J.
Lemker, Joannes
Lemker,JoannesFout!
Bladwijzer niet gedefinieerd.jr

DATUM:

26-09-1653

Comparant
Scholtes

DATUM:

Koopman A’dam
Zuidwolde

24-11-1653

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Wed. A. Sloot
Secr. Vollenhove
IUDr

samenvatting

Comparante, weduwe van burgemeester Sloot, verstrekt een volmacht aan
Joannes Lemker en diens zoon om, in der minne of gerechtelijk, haar zaken
waar te nemen tegen jkr Joan Sloot en daarbij al het nodige te doen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
49
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Engberts, Cornelis
Jacobs, Geertien
Hermsen, Lubbert
Smits, Henrick Janssen

samenvatting

Comparant verklaart van de voogden over zijn echtgenote alle goederen te

DATUM:

40

17-12-1653

Comparant
Echtgenote
Voogd
Voogd

hebben ontvangen, die haar vader Jan AlbartsenTollenaer voor haar moeder
heeft bewezen, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

117

118

119

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
49v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wandelmans, jfr Catarina
Hoff, J.
Dette, Henrick van

DATUM:

20-01-1654

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. Dette
Zoon

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar zoon Henrick van Dette om van
de bewindhebbers der Oostindische Compagnie te Amsterdam de goederen
en het traktement te vorderen van haar zoon Marten van Dette die in dienst
van de Compagnie is overleden en daarbij in haar geest te handelen en al het
noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 50
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sonneman, Henrick
Heemstee, Dirrick
Hoff, Johan
Langenburch, dr Goswinus v.

DATUM:

21-03-1654

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Wdn. J. A. Brandt
1
Secretaris stad )

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, verstrekt comparant een volmacht aan Johan
Hoff en dr Goswinus van Langenburch om, in der minne of gerechtelijk,
diens zaken waar te nemen en in het bijzonder om te vorderen van de erven
van Lambert Roeloffsen, gewezen momber over Sijmen Arentsz Brandt, het
geld dat hem toekomt van de goederen van zijn zwager en daarbij al het
nodige te doen.

bijzonderheden

1

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 51
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritsz, Claes

) en ontvanger van het land van Vollenhove.

DATUM:

21-04-1654

Volmachtgever

41

Leiden

Veen, Joannes
Hansen, Henrick

120

121

122

Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Joannes Veen en Henrick Hansen
om, in der minne of gerechtelijk, te vorderen van Roloff Henricks, zijn
zwager, het bedrag van ƒ200 g.g. met de verlopen rente wegens een, door
zijn zwager erkende, obligatie en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
51v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cruwell, Joost
Eeckholt, Jan Roeloffsen

DATUM:

25-08-1654

Schuldenaar
Schuldeiser

Burgemeester

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Roeloffsen Eeckholt een
bedrag van ƒ92-13-0 c.g., waarvan hij belooft met kerstmis ƒ42-13 c.g. te
betalen en de rest van de rente die hij van de Cameraars van de stad over
1655 zal ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
51v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Woltersz, Coop
Ottsen, mr Hermen
Henricks, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Trintken en Henrick
Coopsz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. samen en de
dochter een hoeijke (lange mantel) berustende bij haar grootmoeder Anna
Henricks en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goede vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 52
Volmacht

onroerend goed

Niet duidelijk vermeld

DATUM:

14-11-1654

Wdn. van Greete Henricks
Voogd
Voogd

DATUM:

42

17-11-1654

Vader

123

124

125

comparanten

Twent, Claes Evertsen
Gerbrants, Michiel

Volmachtgever
Gevolmachtigde

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Michiel Gerbrants om namens hem in
Utrecht te verheffen een half derde deel van Reinties goed in Oosterwolde
gelegen, gerecht van Doornspijk, leenplichtig aan de heer van St. Marien, de
brieven daarvan te ontvangen en verder alles te doen wat comparant zelf ook
gedaan zou hebben, indien aanwezig.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
52v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cruel, Claes
Cruel, Joost
Cruel, Oloff
Berentsz, Peter

samenvatting

Comparant verklaart van zijn vader de erfenis en goederen van zijn moeder
te hebben ontvangen, waarvoor hij hem bedankt en zijn voogden van hun
plicht ontslaat.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 52v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Claes
Post, Henrick
Backer, Jan Jansz
Greven, Jan Carsten van

DATUM:

13-02-1655

Comparant
Vader
Voogd
Voogd

DATUM:

19-02-1655

Comparant
Schoonvader
Voogd
Voogd

Eerzaam

samenvatting

Comparant verklaart van zijn schoonvader de erfenis en goederen van zijn
vader en grootvader Henrick Jansz, kapitaal en renten, te hebben ontvangen,
waarvoor hij hem en ook zijn voogden bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 53
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

43

16-03-1655

comparanten

126

127

Linden, jfr Clementina van
Hoff, J.
Sloot, jkr Coert

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. A. Sloot
Zoon

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar zoon Coert om, in der minne of
gerechtelijk, de pacht en uitstaande schulden te vorderen in de provincie
Overijssel en elders en tevens beslag te leggen op de kooppenningen die
haar schoonzoon jkr Joan Sloot onder majoor Bentinck heeft staan en
daarbij alles te doen wat comparante zelf ook gedaan zou hebben indien
aanwezig, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 53v
Volmacht

onroerend goed

Enige morgen land
Mastenbroek, in Peter Hesselsens Slag

comparanten

Hermsz, Coert
Jacobsz, Dirck
Petersz, Jan

samenvatting

Comparanten, voogden over de zoon van Jan Petersz en Marrichien
Tijmensz, verstrekken een volmacht aan Jan Petersz om over te dragen aan
jkr Willem de Voocht een stuk land in Mastenbroek met alle rechten en
plichten en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
54
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Geerstraat, hoek van de Hofstraat

comparanten

Jansz, mr Coen
Petersz, Willem

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogd over de kinderen van
Jacob Petersz en Heijltien Govertsz, een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 5
procent per jaar wegens de aankoop van een huis, dat zij als onderpand
stellen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

11-04-1655

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

19-05-1655

Schuldenaar
Schuldeiser

44

Wielenmaker
Voogd

128

129

130

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
54v
Verklaring

DATUM:

23-05-1655

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wilde, Claes Jansz de
Lingen, Jan Gerritsz van

samenvatting

Comparant verklaart van zijn zwager een bedrag van ƒ193-10 c.g. te hebben
ontvangen als erfenis van zijn vader, waarvoor hij hem bedankt met belofte
van vrijwaring; mocht blijken dat comparant nog recht heeft op een bedrag
van ƒ126-10 c.g. van moeders erfenis, dan zal hij actie ondernemen.
NB. in de kantlijn: op 25-05-1655 meldt comparant dit bedrag ook van zijn
zwager te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 55v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wijchersen, Claes
Janssen, Aelt
Assies, Wijer

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogden de goederen van zijn ouders te
hebben ontvangen, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
55v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Achter de nieuwe Muur, bij de Kruittoren

comparanten

Carsten, Carst
Lambertsz, Wulff
Jansz, Jelte

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Christiaen, Marrichien,
Trintien en Aeltien Carsten als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
samen een bedrag van ƒ900 c.g., ieder een zilveren lepel en de opbrengst
van de kleren; hij belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren
en de meisjes ook naaien en te doen wat een goed vader verschuldigd is,
waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik en stelt zijn
huis als onderpand, dat nog bezwaard is met ƒ600 g.g.
NB. in de kantlijn: op 03-01-1671 meldt Marrigien Carsten met echtgenoot
Laurens Pietersen haar deel te hebben ontvangen en bedankt de voogden
met belofte van vrijwaring.

Comparant
Zwager

DATUM:

27-10-1656

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

24-02-1657

Wdn. van Janneken Lambertsz
Voogd
Voogd

45

Vader

131

132

133

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 56
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis
Kampen, Hofstraat, naast Jan Helmich

comparanten

Claessen, Court
Jochums, Berent
Berents, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Elssien als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. en belooft haar lezen, schrijven en
een passend handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Als onderpand stelt hij
zijn huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 56v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Staphorst, Claes Hermsz van
Mulder, Henrick

DATUM:

04-04-1657

Wdn. van Trijntien Henrix
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

16-06-1657

Schuldenaar
Schuldeiser

Koopman te A’dam

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Mulder een bedrag van
ƒ193 c.g., restant van ƒ367-15-0 c.g. wegens ontvangen tabak; Gerrit
Lubbertsz heeft aangenomen dit te betalen aan schuldeiser heden over zes
maanden, als bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
57
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Staphorst, Claes Hermsz van
Lubbertsz, Gerrit

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrit Lubbertsz een bedrag van
ƒ91-13 c.g. wegens geleverd garen en ƒ193-12 c.g. wegens een betaling over
1
zes maanden aan Henrick Mulder, koopman te Amsterdam ); comparant
stelt zijn roerende en onroerende goederen als onderpand.

bijzonderheden

1

DATUM:

) zie akte nummer 132.

46

16-06-1657

Schuldenaar
Schuldeiser

134

135

136

137

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 57v
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Leijden, Claes Coertsz van
Benthem, Everwijn van

07-06-1657

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant, voogd over zijn zoon Adam Claesz, verstrekt een volmacht aan
Everwijn van Benthem om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te
nemen en al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
58
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lubbertsz, Cresken
Fopsen, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor Schepenen, dat zij en haar man het testament
van wijlen haar zuster Geertien Lubbertsz met haar echtgenoot Ulrich Jansz,
op 23-08-165 gepasseerd, erkennen en het niet zullen betwisten, waarvoor
hun persoon en goederen onderpand zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
58
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Assinck, Coenraedt
Assinck, Biberich

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Biberich Assinck een bedrag van
ƒ60 c.g., dat hij in drie termijnen zal betalen: met Pasen a.s., met St. Jan en
met Michael, telkens ƒ20 c.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
58v
Kinderbewijs

DATUM:

29-08-1657

Comparante
Echtgenoot

DATUM:

20-11-1657

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

47

08-12-1657

138

139

140

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Maurits, Cornelissien
Gorte, Jan Dirricksen
Metselaer, Joost Dirricksen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jannigien, Stientien
en Geesien Jansz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ25 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
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 58v
Verklaring

onroerend goed

Huis en land
Kampen, Zwartendijk

comparanten

Janssen, Lenardt

samenvatting

De curatoren van de desolate boedel van Wolter Willemsen en Rijsseltien
Willems, komen overeen met Lenardt Janssen, die huis en land aan de
Zwartendijk van Wolter Willemsen heeft gekocht, dat hij ƒ550 c.g. zal betalen
en daarmee eigenaar blijft van huis en land.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
59
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Florissen, Claes
Blijenburch, Henrick van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick van Blijenburch om, in der
minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen, uitstaande schulden te
innen enz. en al het nodige te doen, zoals comparant zelf ook gedaan zou
hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
59v
Verklaring

Wed. van Jan Dirricksen Gorte
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

23-12-1657

Koper

DATUM:

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

48

25-01-1658

14-03-1658

141

142

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Buick, Cornelis
Buick, Trijntien
Veen, Johan Tijmentsen
Goerts, Franck
Augustinus, Henrick

Comparant
Comparante
Loco
Voogd
Voogd

Burgemeester
Overleden

samenvatting

Comparanten verklaren van hun voogd en de plaatsvervanger alle goederen
te hebben ontvangen die onder hun berusting waren, waarvoor zij hen
bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
59v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Guertsen, Cornelis
Lubberts, Anna
Sturcke, Claes
Seger, Thomas

samenvatting

Comparanten verklaren van de voogden over hun dochtertje Trientien
Frericks alle goederen die comparante als vaders kinderbewijs aan haar had
bewezen, te hebben ontvangen, waarvoor zij hen bedanken met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
60
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Luijlofs, Cornelis
Hendricks, Willem
Willems, Anna
Langenburgh, Goosuinus

DATUM:

09-12-1659

Comparant
Comparante
Voogd
Voogd

DATUM:

03-02-1660

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Op Harsenhorst
ds

samenvatting

Namens zijn opdrachtgevers, verstrekt comparant op zijn beurt een
volmacht aan Goosuinus Langenburgh om al hun zaken waar te nemen.

bijzonderheden

Geen

Bladzijde 60v is blanco.

49

143

144

145

146

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
61
Verklaring

DATUM:

14-02-1653

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sweertsen, Dirck
Lubberts, Jan

samenvatting

Comparant verklaart van Jan Lubberts alles te hebben ontvangen wat hij nog
schuldig was, met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
61
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kier, Dirck
Santen, Toenijs

Schuldeiser
Schuldenaar

DATUM:

26-07-1653

Schuldenaar
Schuldeiser

Uit Zutphen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Toenijs Santen een bedrag van ƒ70
c.g. wegens de levering van goederen, dat hij zal betalen binnen zes weken
in Zutphen en stelt zijn persoon en goederen als onderpand, als bij
verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
61v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Breuckelman, Dirrick
Veene, Johannes

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Veene om, in der minne of
gerechtelijk, al zijn zaken voor het stads- en scholtengerecht waar te nemen
en verder alle noodzakelijke handelingen te verrichten.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
61v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

24-08-1653

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

50

18-11-1653

Dekenhandelaar
IUDr

147

148

149

comparanten

Volckers, Dirrick
Barents, Aeltien

Volmachtgever
Gevolmachtigde

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Aeltien Barents om zijn zaken waar
te nemen en daarbij al het noodzakelijke te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
62
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heijde, Daniel van der
Eckelboom, Gerrit
Veene, Peter Janssen

DATUM:

24-11-1653

Wdn. van Ida Berents
Voogd
Voogd

1

Vader )
Apotheker

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Dirrickien, Laurents en
Berendt van der Heijde als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen
een bedrag van ƒ1000 c.g., te versterven van het ene kind op het andere,
ieder een bed met toebehoren en de meisjes nog moeders kleren met
zilveren bijhangsel en bijgordel 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. Als onderpand stelt hij een obligatie
groot ƒ500 c.g. op Lambert Jurriensen Brouwer en een andere van ƒ500 c.g.
op naam van Hendrick van der Nijenburch.

bijzonderheden

1

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 62v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kijer, Dirck
Cuijper, Gerrit Jansen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrit Jansen Cuijper een bedrag
van ƒ340 c.g. wegens ontvangen hout en belooft dit heden over zes weken te
voldoen als bij verwonnen panden, waarvoor hij al zijn goederen als
onderpand stelt.
NB. in de kantlijn: op 18-04-1654 meldt schuldeiser van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 93

FOLIO:

) conrector

DATUM:

02-12-1653

Schuldenaar
Schuldeiser

63

DATUM:

51

26-01-1654

150

151

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Achter de nieuwe Muur

comparanten

Kijer, Dirck
Ninevelt, Leonora
Abbinck, Henrick

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
IUDr

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Henrick Abbinck een bedrag van
ƒ100 c.g., dat zij beloven te betalen heden over zes weken; als onderpand
stellen zij hun goederen, roerende en onroerende en speciaal hun huis met
inboedel en huisraad.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 63v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Conradus, Dirck

samenvatting

Comparant verklaart achter te zijn met de betaling van de uitgang van zijn
huis, ad ƒ5 g.g. per jaar, over een periode van vier jaar aan de voogden over
de kinderen van NN; hij belooft te betalen tegen a.s. afloop van zijn
huurperiode, met ƒ2 c.g. extra wegens de onkosten, onder verband van zijn
persoon en goederen, als bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 63v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis

comparanten

Kier, Dirck
Ninevelt, Leonora
Breda, R. van
Gaels, jfr Arminia
Dam, Philippus van

DATUM:

18-02-1654

Schuldenaar

DATUM:

20-03-1654

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiseres
Borg

Secretaris
Wed. mr C. v. Schilperoort
Mr judicio

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan jfr Arminia Gaels een bedrag van
ƒ1000 c.g., dat zij beloven te betalen heden over een half jaar aan de
gevolmachtigde van schuldeiseres, Valerio Pudevin, waarvoor hun huis
onderpand is en waarvoor mr Philippus van Dam borg staat.

bijzonderheden

Geen

52

152

153

154

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
64v
Volmacht

DATUM:

06-05-1654

onroerend goed

Schepen de Schel en de Graft

comparanten

Japin, David
Lange, Jacob Janssen de

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Jacob Janssen de Lange om uit zijn
naam te verzekeren een bedrag van ƒ1000 c.g. gevestigd op het schip de
Schel met schipper Ariaen Bloemerts, gezonden naar Nieuw Nederland en
verder een bedrag van ƒ1500 c.g. gevestigd op het schip de Graft met
schipper Willem Thomassen, liggend in Rochelle en op het punt naar huis
terug te keren en verder alle noodzakelijke maatregelen te treffen, zoals
comparant zelf ook gedaan zou hebben, indien aanwezig.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 64v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Japin, David
Hoff, Johan
Valckenberch, Joan

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Joan Valckenberch om voor het
gerecht van Eupen te verschijnen vanwege een partij laken die overgedragen
moet worden aan Claes Gier, koopman aldaar en verder al het noodzakelijke
te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
65v
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Japin, Daniel
Hoff, Johan
Gier, Claes

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Claes Gier om namens hen zo
duur mogelijk enige vaste goederen te verkopen, zowel weide als zaailanden,
die zij daar in Eupen in Limburg hebben, met alle rechten en plichten en
daarbij al het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

1) Koopman alhier; ) Secretaris v.d. stad

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

12-05-1654

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

53

Wdn. J.Roemers
Namens echtg. S. Roemers
Eupen

12-05-1654

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

2

Koopman
Eerzaam

1

Wdn. J. Roemers )
2
Echtg. S. Roemers )
Koopman te Eupen

De bladzijden 66 t/m 67 zijn blanco.
155

156

157

158

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
67v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kijer, Dirck
Gelein, Isaec van

DATUM:

03-07-1654

Schuldenaar
Schuldeiser

Koopman A’dam

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Isaec van Gelein een bedrag van
ƒ202-5 c.g. wegens geleverde waren; hij belooft dit te betalen alle vijf,
uiterlijk zes, weken met ƒ50 c.g., waarvoor als onderpand gelden zijn
persoon en goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 68
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wessels, Dirck
Everts, Anna
Roeloffsen, Jan

DATUM:

18-07-1654

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
De wed. van …

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan hun tante, de weduwe van Jan
Roeloffsen, aan de Zwartendijk, een bedrag van ƒ200 c.g. dat zij beloven te
betalen met Martini a.s., een maand eerder of laten inbegrepen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
68
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vos, Dirckien
Breda, R. van
Baeck, Herman de

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Herman de Baeck om haar zaken
waar te nemen en daarbij al het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

1

RAK 93

FOLIO:

DATUM:

13-09-1654

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

) Azijnbrouwer in Utrecht

68v

DATUM:

54

10-06-1655

1

Wed. Willem Knijff )
Secretaris
IUDr

onderwerp

Verklaring

onroerend goed

Huis
Kampen, Venestraat

comparanten

Meijer, Gerrit Dircksen
Peters, Lambert

samenvatting

Comparant verklaart van Lambert Peters ontvangen te hebben ƒ5 g.g. per
jaar en de hoofdsom van ƒ50 g.g. die hij uit zijn huis in de Venestraat
ontvangen heeft; hij bedankt hem voor de hoofdsom en de rente en zal hem
de schuldbrief ter hand stellen.

bijzonderheden

1

Comparant
Koper

1

Kerkmeester )

) van het H. Geesten Gasthuis

Bladzijde 69 is blanco.
159

160

161

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
69v
Volmacht

DATUM:

23-09-1654

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermsberg, Dirck van
Bentheim, Everwin van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Everwin van Bentheim om zijn zaken
waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en daarbij al het nodige te
doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
69v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kijer, Dirck
Nijnevelt, Leonora van
Raversz, Adriaen
Oorselers, Wijchman

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Adriaen Raversz en Wijchman
Oorselers een bedrag van ƒ1080 c.g., dat zij beloven te betalen heden over
een jaar, waarvoor zij hun persoon en goederen als onderpand stellen.
NB. in de kantlijn: op 01-02-1656 hebben schuldenaren de akte vernieuwd.

bijzonderheden

Geen

RAK 93

FOLIO:

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

30-09-1654

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

70

DATUM:

55

Eerzaam
IUDr

29-01-1655

Echtpaar

162

163

onderwerp

Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Santen, Daniel van
Blanckvoirt, jkr Gerhardt
Worst, Louwe Dubbeltsz

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Daniel Harinckhoeck, verstrekken een
volmacht aan Louwe Dubbeltsz Worst om namens hen voor de Schepenen
van Amsterdam te compareren om uit te leggen dat zij niet kunnen komen op
de citatie van Georgen Paulanus uit Antwerpen en Françoise van Immerseel,
weduwe van Jacques de Letter, tresorier van Antwepen en hen te verzoeken
om uitstel van 8 tot 10 weken, zodat zij zelf kunnen komen om de citatie aan
te horen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 71
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Drees
Vreese, Heijmer Willemsz
Henricks, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Trijne Drees als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van ƒ1000 c.g.,
de opbrengst van moeders kleren, de zoon een twee-jarig veulen en de
dochter moeders zilverwerk en een gouden ring, verder de erfenis van hun
grootvader Louwe Petersz en een uitzet bij trouwen; hij belooft hen lezen en
schrijven te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 71v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritsz, Deeke
Duits, Arent van
Veene, Peter
Carstianensz, Jan

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

24-02-1655

Wdn. van Anna Louwsz
Voogd
Voogd

DATUM:

Raadslid
Echtg. M. v. Santen
Koopman A’dam

Vader

09-06-1655

Comparante
Echtgenoot
Voogd
Voogd

Apotheker

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

56

164

165

166

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 72
Schuldbekentenis

DATUM:

03-09-1655

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kijer, Dirrick
Reijnders, Daem

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Daem Reijnders een bedrag van
ƒ59-13 c.g., dat hij belooft te betalen in de tijd van een maand, als bij
verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 72v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sweertsen, Dirck
Aertsen, Egbert

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Egbert Aertsen uit Oldebroek om, in
der minne of gerechtelijk, te vorderen van Lambertus en Geerlacus
Rhijnvisch, mede namens de erven van Maria Nagge, hun moeder, een
kapitaal van ƒ125 c.g., gevestigd op een stuk land en daarbij al het nodige te
doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
72v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kijer, Dirrick
Esich, Aeltien

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Aeltien Esich een bedrag van ƒ75
c.g., dat hij belooft te betalen op 20-04-1656, als bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

30-10-1655

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Eerzaam
Oldebroek

06-11-1655

Schuldenaar
Schuldeiseres

57

167

168

169

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 73
Verklaring

DATUM:

onroerend goed

Huis het Witte Kruis

comparanten

Kier, Dirck
Nijnevelt, Leonora van
Dijck, Jan Gerrijtsen van
Bor, Hermanna ter

08-01-1656

Schuldenaar
Schuldenares
Gevolmachtigde
Volmachtgeefster

Echtpaar
Eerzaam

samenvatting

Comparanten verklaren met Pasen a.s. aan Jan Gerrijtsen van Dijck, als
gevolmachtigde, te betalen de achterstallige kooppenningen van een huis,
dat bij niet-betalen door gevolmachtigde mag worden verkocht, zonder dat
schuldenaren hierop nog enig recht hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
73
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Petersz, Dirck
Tongeren, Winolt Jansen van

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Winolt Jansen van Tongeren een
bedrag van ƒ50 g.g., dat hij belooft te betalen in mei a.s., onder verband naar
rechten.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
73v
Getuigenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Egbertsz, Dirck
Gerritsz, Janneken
Hoff, J.

samenvatting

Comparanten verbinden hun goederen gelegen op de Veluwe als onderpand
en verklaren dat er van wijlen Gerrit Dirricksen, mulder, geen ander
erfgenamen zijn en zullen komen dan de kinderen van Jan Gerritsz, n.l.
Toenis Jansen en Lambert Jansz, de kinderen van Jutte Gerritsz: Engeltien
Henricks en Gerrit Henricks en dan nog het kind van Dele Gerritsz, genaamd
Henrick Hermsen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

11-02-1656

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

08-04-1656

Comparant
Comparante
Momber

58

170

171

172

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 73v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ketten, Dirck van der
Geertsen, mr Reijnder
Gesseler, Jan van

DATUM:

19-04-1656

Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar

Eerzaam
De weduwe van …

samenvatting

Comparanten verklaren van de weduwe van Jan van Gesseler een bedrag
van 1400 rijksdaalders tegoed te hebben wegens een obligatie, waarvan
schuldenares beweert dat die verkocht is en niet gevonden kan worden; als
de obligatie weer gevonden wordt zal schuldenares kwijtschelding krijgen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 74
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jurriaens, Daniel
Louwe, Marten
Janssen, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Frerick, Jeroen(?)
Geertien, Anna en Jeroen Daniels 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

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 74v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Goukerus, Daniel
Erckelens, Jacob
Jellen, Johan

DATUM:

08-05-1656

Wdn. van Henrickien Worst
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

02-08-1656

Comparant
Voogd
Voogd

Muntmeester

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogden de erfenis en goederen van zijn
ouders te hebben ontvangen, waarvoor hij hen bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

59

173

174

175

176

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
74v
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

Huis en erf genaamd het Witte Kruis
Kampen, Achter de nieuwe Muur

comparanten

Kijer, Dirck
Vilsteren, Henrick van

11-08-1656

Schuldenaar
Schuldeiser

Raalte

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick van Vilsteren een bedrag
van ƒ40 c.g., dat hij zal betalen met Pasen van het eerste jaar na verkoop van
zijn huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
75
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hendricksen, Dirrick
Jans, Louwe
Gerritsen, Gijsebert

DATUM:

28-01-1656

Comparant
Voogd
Voogd

Burgemeester

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogden alle goederen van zijn moeder te
hebben ontvangen, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
75
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Santen, Daniel van
Worst, Laurens Dubbeltsen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Laurens Dubbeltsen Worst om zich te
vervoegen bij de bewindhebbers der Oostindische Compagnie te Amsterdam
en van het geld hen te vorderen dat comparant toekomt vanwege de
jaarlijkse uitkering en daarbij al het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
75v
Volmacht

DATUM:

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

60

2-01-1657

04-04-1657

Burgemeester
Koopman A’dam

177

178

onroerend goed

Huis
Amsterdam, Nieuwe Markt

comparanten

Santen, Daniel van
Santen, Maria van
Blanckvoort, Johan Gerhardt
Worst, Laurens Dubbeltsen

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Laurens Dubbeltsen Worst om
bij de Weeskamer te Amsterdam een bepaalde rentebrief te eisen van ƒ95
c.g. gevestigd op het huis van Henrick Meinerts en verder al het nodige te
doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
76
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Albertsz, Egbert
Albertsz, Gerrit
Veltcamp, Willem Willemsz

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Echtgenoot
Gevolmachtigde

DATUM:

Burgemeester

06-01-1653

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Meppel

samenvatting

Comparanten, voogden over de kinderen van Jan Berentsz van de St.
Nicolaasdijk, verstrekken een volmacht aan Willem Willemsz Veltcamp om
hun zaken waar te nemen tegen jkr Johan Sixta van der Camp uit Coevorden
die schuldig is aan de pupillen een bedrag van ƒ600 c.g. tegen 5½ procent en
ƒ100 g.g. tegen 5 procent per jaar, van hem de renten te ontvangen en verder
alle noodzakelijke maatregelen te treffen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
76v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Herms, Essien
Gerrijts, Wijcher
Spaniaert, Claes Henrix

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Temmeltien en Jan
Janssen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ200 c.g. en belooft
hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. in de kantlijn: op 26-03-1675 melden Temmeltien en Jan Janssen hun
deel te hebben ontvangen, waarvoor zij de voogden bedanken met belofte
van vrijwaring.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM:

61

26-01-1653

Wed. van Jan Berents
Voogd
Voogd

Moeder

179

180

181

182

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
77
Verklaring

DATUM:

02-02-1653

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Marck, Eimbert van der

samenvatting

Comparant, als rentmeester over de goederen van de kinderen van wijlen
kapitein Doornix, verklaart onder ede geen penning van Dirck Hermssen te
hebben ontvangen om de schulden te betalen, waarvoor hij voor dit gerecht
reeds beslag heeft laten leggen op diens goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
77
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrijts, Essien
Hermssen, Jan
Everts, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Gerrijt Arents 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

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 77v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Toenijs, Egbert
Janssen, Peter
Teunissen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Geesien Egberts als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot en belooft haar
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Naam overledene is niet vermeld.

RAK 93

FOLIO:

Comparant

DATUM:

02-04-1653

Wed. van Arent Gamel
Voogd
Voogd

DATUM:

12-04-1653

Wdn. van …
Voogd
Voogd

77v

DATUM:

62

Moeder

12-05-1653

Vader

183

184

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willems, Evertien
Petersen, Jan
Sweertsen, Dirrick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Berentien Jans als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g., een bed met toebehoren en
de opbrengst van vaders kleren en belooft haar lezen, schrijven en een
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd is,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 78
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Wijntges, Constantinus
Arentsen, Steven

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Steven Arentsen om, in der minne of
gerechtelijk, op te eisen en te ontvangen de erfenis van wijlen zijn vader
Johan Wintges, in leven burgemeester van Kampen, voor hem, zijn zwager
en mede-erfgenamen, alles te inventariseren en te scheiden, te verkopen enz.
en verder al het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

1

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 78v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Faes, Elisabeth
Dirxen, Alardt
Arents, Jan

Wed. van Jan Cornelissen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

09-06-1653

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Kapitein luitenant
1
Essayeur en )

) IJzersnijder van de Rijksmunt te Kampen

DATUM:

05-08-1653

Comparante
Schuldeiser
Schuldeiser

Overleden

samenvatting

Comparante verklaart voor haar achterstallige schuld aan de boedel van
Alardt Dirxen en Jan Arents heden over zes weken ƒ6 te betalen en tegen
kersttijd ƒ10 c.g.

bijzonderheden

Geen

63

185

186

187

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 78v
Kinderbewijs

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Jansz, Sijbert
Woltersz, Jan
Ems, Jan van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Merrichien Sijbertsz als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd alle goederen die hij met zijn
echtgenote gekregen heeft, een bed met toebehoren en moeders kleren;
verder een bedrag van ƒ300 c.g. van haar grootvader Dirck Andrisens dat
binnenkort door de voogd wordt uitbetaald en belooft haar lezen en
schrijven te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
79v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Splinters, Engeltien
Hoff, J.
NN

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan NN om uit haar naam een rentebrief
te verkopen van een kapitaal van ƒ200 g.g. tegen 5 procent per jaar dat haar
toekomt en daarbij al het noodzakelijke te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Naam gevolmachtigde is niet vermeld.

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
80
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Pilgrum, Evert Arentsen
Henrix, Marrigien
Janssen, Henrick

samenvatting

DATUM:

24-11-1653

Wdn. van Janneken Dircksz
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

25-01-1654

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

23-06-1654

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Kistenmaker

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Henrick Janssen, als medevoogd over de zoon van Peter Henricksen Brouwer, Henrick Peters, een
bedrag van ƒ100 g.g. wegens obligatie dd 03-04-1651, verder ƒ200 c.g.
daterend van 15-10-1651. Zij stellen als onderpand voor kapitaal en rente al
hun goederen en speciaal hun karveelschip.
NB. in de kantlijn: op 26-02-1662 meldt Henrick Pieters door de erven van
schuldenaar te zijn voldaan van bovenstaande, waarvoor hij hen bedankt
met belofte van vrijwaring.

64

188

189

190

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
80v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Veen, dr Egbertus

samenvatting

Als resultaat van Apostille dd 21-06-1653 afgegeven door Schepenen en
Raad en overhandigd aan de curatoren over de boedel van Lambert Roeloffs
Eeckholt, staat comparant garant voor het bedrag van ƒ622-14 c.g. waarvoor
de meubels en huisraad zijn verkocht.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
81
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Biscop, mr Egbertus
Steenbergh, Jacob Roeloffsen
Sabe, Rogier

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogden alle goederen te hebben ontvangen
die onder hun berusting zijn geweest, waarvoor hij hen bedankt met belofte
van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
81
Kinderbewijs

onroerend goed

1. Diverse stukken land
Doornspijk, buurschap Oostendorp en Oosterwolde
2. Twee huizen
Kampen, Vloeddijk

comparanten

Deesmers, Elisabeth
Haen, Berent Janssen
Muller, Egbert Hermsen
Gerrijts, Reiner
Jacobsen, Jan

samenvatting

DATUM:

27-05-1654

Comparant

DATUM:

Ordinarius

15-08-1654

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

Chirurgijn
Ontvanger
Muntmeester

27-01-1655

Wed. van Peter Gerrijts
Voogd
Voogd
Voogd
Voogd

Moeder

Uit Nieuwkerk
Uit Elburg

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Deesmer en Aeltien

65

Peters als vaders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van diverse
percelen, afkomstig van Gerrijt Smit, Beert Stuirman, Lambert Wolters,
Lambert Gerrijtsen, klompenmaker en twee huizen, nog bezwaard met ƒ750
g.g. Wegens de mobilia zal zij uitkeren aan haar zoon een costuum en
mantel en aan de dochter een bed met toebehoren. De kinderen behouden
hun recht op het erf in Nunspeet en een hofstede, die haar toebehoren. Zij
heeft het vruchtgebruik.

191

192

193

bijzonderheden

Details onroerend goed in de akte.

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 81v
Convenant

onroerend goed

Huis, erf, brouwerij cum annexis
Kampen, Oudestraat, bij de Louwenpoort

comparanten

Rijnvisch, Evert
Jansen, Affken
Peters, Aeltien

DATUM:

25-05-1655

Comparant
Comparante
Begunstigde

Oud-burgemeester
Wed. J. Louwsen -Bgm

samenvatting

Comparanten verklaren te hebben goed gevonden, dat Aeltien Peters, hun
(schoon)moeder, wegens nog niet ontvangen kooppenningen en twee jaar
verlopen rente van het huis en brouwerij cum annexis, dit mag verkopen om
haar geld te ontvangen, als bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 82
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Twenthe, Drees Janssen
Meijer, Gerhardt Diricksen

DATUM:

05-05-1655

Schuldenaar
Schuldeiser

Eerzaam

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerhardt Dirricksen Meijer een
bedrag van ƒ1700 c.g. Hij stelt al zijn goederen, roerende en onroerende, als
onderpand.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 82v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Eckelboom, Engbert Janssen

DATUM:

66

25-09-1655

Comparant

Hendrix, Trijne
Vreese, Dirrick Hendrisen
Peters, Bartolt
Meijer, Gerrit Dirricksen

194

195

Echtgenote
Voogd
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren van hun voogden de erfenis en alle goederen van
hun ouders ontvangen te hebben, waarvoor zij hen bedanken met belofte
van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 82v
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Rains, Elisabet
Hoochstraeten, H. van
Savarij, Matthijs
Pieck, Cornelis
Elsen, Paulus van

DATUM:

25-05-1655

Volmachtgeefster
Momber
Schoonzoon
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

1

Wed. J. Neeringh )
Amsterdam

samenvatting

Comparante verklaart dat, na het overlijden van haar echtgenoot, dd 19-081649, haar schoonzoon haar zal helpen met de afwikkeling van de
administratie, waartoe zij hem gemachtigd heeft. Deze verzoekt haar echter
later de volmacht in te trekken wegens drukke werkzaamheden en bij de
finale afrekening blijkt comparante hem schuldig te zijn ƒ6895-18-0 c.g. die
zij hem zal betalen tegen 4½ procent per jaar. Zij verstrekt nu een volmacht
aan Cornelis Pieck en Paulus van Elsen, procureurs bij de Hoge Raad, om
haar zaken waar te nemen voor het hof van Holland; als een van hen komt te
overlijden, mag haar schoonzoon een ander in zijn plaats benoemen.

bijzonderheden

1

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 84v
Borgstelling

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Gansneb gnd Tegnegel, Reiner
Gansneb gnd Tegnegel, jkr Eertwijn

samenvatting

Comparant heeft zich borg gesteld voor jkr Eertwijn Gansneb gnd Tegnegel
voor een bedrag van 600 rijksdaalders, waarvoor deze als onderpand stelt al
zijn roerende en onroerende goederen in de stad en de stads vrijheid.

bijzonderheden

Geen

) in leven koopman en wijnhandelaar te Amsterdam.

DATUM:

67

27-12-1655

Borg
Begunstigde

196

197

198

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 84v
Afstand van rechten

DATUM:

22-02-1656

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Glauwe, jfr Elisabeth
Hoff, J.

samenvatting

Comparante verklaart gerechtelijk afstand te hebben gedaan van de erfenis
van jfr Bette van Middachten, weduwe Bouwers, zonder er enige aanspraak
op te zullen maken.

bijzonderheden

1

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 85
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brandenburch, Engbert
Brandenburch, Gerrit

Comparante
Momber

1

Wed. jkr G. Bouwer )

) kapitein luitenant.

DATUM:

10-03-1656

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Broer

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn broer om, in der minne of
gerechtelijk, te vorderen van Christiaen Pouwels uit Rijpen een bedrag van
ƒ370 c.g. wegens geleverde waren, waarvan een obligatie is opgesteld en
daarbij al het noodzakelijke te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
85v
Kinderbewijs

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Brandenburch, Egbert
Brandenburch, Bartolt
Nijenburch, Peter van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Janneken [van
Nijenburch] als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van
ƒ2200 c.g., moeders kleren en lijfstoebehoren en een passende uitzet,
uitgezonderd de beste gouden ring en een gouden ketting, die aan de vader
zullen toekomen; hij belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en
te doen wat een goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden
zijn. Hij heeft het vruchtgebruik.

bijzonderheden

Naam van de dochter is waarschijnlijk een verschrijving.

DATUM:

02-02-1657

Wdn. Janneken v. Nijenburch
Voogd
Voogd

68

Vader

199

200

201

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 86
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Cool, Elisabeth Maria
Wentbeil, Joannes Davidt
Wentbeil, Elisabeth
Hoff, J.
Leconte, Paul

04-02-1657

Volmachtgeefster
Volmachtgever
Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

1

Wed. J. W. Wentbeil )
Conrector Lat. School

Koopman

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Joannes Wilhelmus Wentbeil, verstrekken
een volmacht aan Paul Leconte om, zowel binnen als buiten rechten, alle
goederen te vorderen, zowel leen- als eigendom, actien en kredieten die
wijlen Melchior Wentbeil, oud-hofbereider uit Altzen, aan zijn zoon Joannes
Wilhelmus nagelaten heeft, deze te verkopen, te verpachten of anderszins
en alle noodzakelijke maatregelen te treffen.
NB. in de kantlijn: op 25-11-1663 heeft comparante met haar familieleden de
volmacht herroepen.

bijzonderheden

1

) in leven Rector van de Latijnse School.

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 87
Kinderbewijs

DATUM:

08-05-1657

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arentsz, Elsken
Keijser, Henrick
Harder, Jurrien

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochters Geertruit en
Jacomina als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van
ƒ400 c.g., een bed met toebehoren en Geertruit een testament met zilver
beslag; zij belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen
wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft
het vruchtgebruik.
NB. in de kantlijn: op 06-07-1666 heeft comparante het deel van Geertruit
Jacobs van Aken verhoogd met ƒ50 c.g., zodat zij nu honderd rijksdaalders
ontvangt.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 87v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lubbersz, Eruwart
Jansz, Egbert
Arentsz, Claes

Wed. van Jacob van Aken
Voogd
Voogd

DATUM:

11-05-1657

Comparante
Echtgenoot
Stiefvader

69

Moeder

Roloffsen, Jan
Janssen, Roloff

202

203

204

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart van haar stiefvader de erfenis en goederen van haar
vader te hebben ontvangen, waarvoor zij hem bedankt met belofte van
vrijwaring. Zij ontslaat de voogden van hun taak.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 88
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pijll, Engbertus van der
Willemsen, Evert
Gansneb gnd T., Reiner

DATUM:

11-06-1657

Wdn. Jannigien H. vd Weerdt
Voogd
Voogd

Vader
Burgemeester

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Hermanus van der Pijll als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd alle lijfstoebehoren en een bedrag
van ƒ8000 c.g. dat onder berusting van de voogden van zijn moeder is,
Henrick Willemsen en Albart van der Kuerbeecke, waarvan de rente nog
verrekend moet worden;

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 88v
Volmacht

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Oudestraat, t.o. de Waag

comparanten

Christiaensz, Eefien
Hoff, J.
Schinckel, Gerrit Mense

DATUM:

06-08-1657

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. M. Assenburner
Eerzaam

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Gerrit Mense Schinckel om haar
aandeel, een bedrag van ƒ124 c.g. en een huis gerechtelijk over te dragen
aan de kopers en daarbij al het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 89
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

70

03-10-1657

205

206

207

comparanten

Steventsen, Egbert
Pouwelsen, Henrick
Pouwelsen, Pouwel

Wdn. van Beligien Geerts
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Sijbrant en Steven
Egberts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een pond groot
en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 89
Transport van gelden

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wijntges, mr Evert
Beltsnijder, Wijer

samenvatting

Comparant verklaart te hebben overgedragen aan Wijer Beltsnijder wegens
geleend geld, een bedrag van ƒ200 c.g. dat hem via wijlen zijn zwager Berent
Erents van wijlen zijn schoonvader Evert Gerritsz Smitt toekwam.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 89v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Benthem, Everwijn van
Munts, Coenraed te

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Coenraed te Munts om, in der minne
of gerechtelijk, al zijn zaken waar te nemen in Zwolle en daarbij alle
noodzakelijke maatregelen te treffen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 90
Convenant

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Egbertsz, Egbertien
Hoff, J.
Jansen, Willem

DATUM:

Vader

15-10-1657

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

16-11-1657

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

06-01-1658

Comparante
Momber
Zoon

71

IUDr
Advocaat Zwolle

Wed. Jan Willemsz

Oldeneel, Jan Arentsz

208

209

210

Schoonzoon

Echtg. Aeltien Jansz

samenvatting

Comparante is overeen gekomen met haar kinderen dat deze over twee jaar
van nu, samen ƒ200 c.g. zullen ontvangen als vaders erfdeel; de kinderen
verklaren vaders kleren en lijfstoebehoren te hebben ontvangen en geen
verdere aanspraken te maken; verder spreken zij af dat zij moeders kleren,
zilver en goud na haar dood zullen ontvangen en wat verder te vererven valt.
NB. in de kantlijn: op 03-01-1660 meldt Jan Arentsen Oldeneel zijn deel te
hebben ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 90v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Abeltsen, Evert
Boersma, jfr Maria

DATUM:

15-03-1658

Schuldenaar
Schuldeiseres

Wed. H. Wolffsen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan jfr Maria Boetsma ƒ20 c.g., die hij in
twee termijnen belooft te betalen: n.l. de helft over veertien dagen en de
andere helft tegen Pasen a.s., als bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 91
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sweertsz, Francke
Heijmersz, Petertien

DATUM:

19-11-1653

Volmachtgever
Gevolmachtigde

j.d. Amsterdam

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Petertien Heijmersz om bij de
bewindhebbers van de Oostindische Compagnie te Amsterdam de gage te
vorderen die zijn zoon Sweer Francken, als opperzeilmeester in dienst van
de Compagnie en overleden op het schip Malacca, tegoed heeft en daarbij al
het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 91v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

72

02-09-1654

comparanten

211

212

213

Dirxen, Frans
Baeck, Hermannus de

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Hermannus de Baeck om zijn
zaken waar te nemen en daarbij te handelen in zijn geest.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 91v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Peters, Gerrijt
Fransen, Frans

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Frans Fransen een bedrag van ƒ68
c.g. dat hij belooft terug te betalen heden over zes weken, waarvoor zijn
persoon en goederen onderpand zijn, als bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
92
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobs, Femincken
Nicolaes, Wilhelmus
Benthem, Everwijn
Blatt, Jacques Willems

samenvatting

Comparante verklaart van haar voogden alle goederen van haar oom Roloff
Rijck te hebben ontvangen, waarvoor zij hen bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
92
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Marle, Frerick Egberts van
Benthem, Everwin van

samenvatting

DATUM:

05-09-1654

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

13-09-1654

Comparante
Echtgenoot
Voogd
Voogd

DATUM:

25-09-1654

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

Comparant verstrekt een volmacht aan Everwin van Benthem om zijn zaken
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waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en daarbij te handelen zoals
comparant zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig.

214

215

216

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
92v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claessens, Floris
Hartsuijcker, Cornelis Egb.

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Cornelis Egbertsen Hartsuijcker
een bedrag van ƒ200 c.g., dat hij belooft te betalen met rente a.s. mei onder
verband van zijn persoon en goederen, als bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 92v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Femmichien
Jansz, Dirck
Peters, Jan

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
93
Verklaring

onroerend goed

n.v.t

comparanten

Florissen, Floris
Knoffert, jkr Henrick

samenvatting

Comparant verklaart dat hij van jkr Henrick Knoffert, collateur van zekere
vergadering aan de Steenpoort in Zwolle, een kwitantie heeft ontvangen van
een kapitaal van 11½ daalder jaarlijks, die hij nu verloren is; mocht deze weer
teruggevonden worden, dan moet hij worden vernietigd.

DATUM:

06-12-1654

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

15-02-1655

Wed. van Jan Jansz
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

26-03-1655

Comparant
Collateur

74

217

218

219

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 93v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willems, Floris
Vreilinck, Jan Hermssen
Henrix, Anne

DATUM:

20-08-1655

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Hermssen Vreilinck en
echtgenote een bedrag van ƒ50 c.g. tegen 2½ c.g. per jaar, dat hij belooft te
betalen tegen eind oktober a.s. met de rente, onder verband van zijn persoon
en goederen, als bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
93v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritsz, Floris
Backer, Jan Jurriensz
Hermsz, Jacob

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogden de goederen van zijn vader te hebben
ontvangen, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 94
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Siversz, Frerick
Petersz, Trintgen
Meijer, Jacob de

samenvatting

DATUM:

15-10-1655

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

18-10-1655

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Echtpaar
Eerzaam

Comparanten verstrekken een volmacht aan Jacob de Meijer om, in der
minne of gerechtelijk, van Jan Henricks Coster te vorderen een bedrag van
ƒ700 g.g. met rente en de papieren en daarbij al het nodige te doen, met
macht van substitutie.

75

220

221

222

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 94v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Maxens, Frans
Claes, Hendrick
Borneman, Johannes

DATUM:

30-01-1650(?)

Comparant
Voogd
Voogd

Advocaat

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogden het geld te hebben ontvangen dat zijn
vader hem heeft bewezen als zijn moeders erfdeel, waarvoor hij hen bedankt
met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Jaartal waarschijnlijk: 1656.

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 94v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrix, Femmigien
Caemen, Jurrien Hermsen
Gerrijtsen, Henrick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Heiltien, Gretien,
Hilligien en Jantien Jans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd de helft
van ƒ300 c.g. afkomstig van een erfenis uit Amsterdam, te versterven van het
ene kind op het andere en dan nog ieder een pond groot en belooft hen
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
95
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Thoenijs, Sijtien
Arents, Christiaen
Veene, Peter Jansen
Jans, Elsien

samenvatting

DATUM:

08-05-1656

Wed. van Jan H. van Caemen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

26-05-1656

Comparante
Echtgenoot
Voogd
Moeder

Apotheker
Wed. T. Kerseboom

Comparante verklaart van haar voogd het geld te hebben ontvangen dat
wijlen haar moeder haar had bewezen als vaders kindsdeel, waarvoor zij
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hem bedankt met belofte van vrijwaring.

223

224

225

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
95v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bartolts, Femme
Bartols, Kier
Herms, Gerrijt

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Geertien Volckers 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
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 95v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mathen, Floris Jansen van der
Omgrovius, Magnus

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zwager Magnus Omgrovius om
zich te vervoegen voor het hof van het graafschap Zutphen en daar zijn
zaken waar te nemen en alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
96
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Keijser, Frans Janssen
Oortbandt, Jan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Oortbandt een bedrag van ƒ510 c.g., dat hij belooft te betalen heden over drie weken, als bij verwonnen
panden.

DATUM:

25-05-1656

Wed. van Volcker Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

02-07-1656

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Moeder

Eerzaam
Predikant

05-07-1656

Schuldenaar
Schuldeiser

77

226

227

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
96v
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Polman, jfr Joska
Hoff, J.
NN

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan toonder dezes om uit haar naam, in
welke provincie dan ook, waar zich goederen bevinden die zij van haar broer
Joan Polman, luitenant kolonel, heeft geërfd, haar zaken waar te nemen; zij
doet een donatie inter vivos voor de schepenen Joan Roloffsz Eeckholt en
Willem Jacobsz Worst en verzoekt hen deze goed te keuren om zodoende
haar goederen in de verschillende ambtsgerichten te mogen vererven.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
97
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Engberts, Femmigien
Hoochstraeten, Henr. van
Janssen, Jan
Henrix, Trientien

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jan Jansen en diens echtgenote
een bedrag van ƒ140 c.g., dat zij belooft te betalen met Martini a.s., als bij
verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

07-07-1656

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

Wed. Dreeves

11-08-1656

Schuldenares
Momber
Schuldenaar
Schuldeiseres

Wed. Jan J. Backer
Secretaris
Echtpaar

De bladzijden 97v t/m 98 zijn blanco.
228

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
98v
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

Twee huizen en erven
Kampen, Burgwal, Achter de nieuwe Muur

comparanten

Roer, mr Fransch
Muelen, Peter Henricksz vd
Meijer, Gijsbert

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Peter Henricksz van
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11-09-1656

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Geschutgieter

der Muelen en Gijsbert Meijer om, in der minne of gerechtelijk, om zijn zaken
waar te nemen en uitstaande schulden te innen en verder zijn huizen op de
Burgwal te verkopen voor de hoogste prijs en alles verder af te wikkelen,
met macht van substitutie.

229

230

231

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
99
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meijers, Femmeken
Hoff, J.
Backer, Henrick Henricksz

samenvatting

Comparante verklaart dat haar neef Jan Lambertsz, boven de ƒ48 c.g. die zij
vandaag van Henrick Henricksz Backer voor hem ontvangen heeft, ook
ontvangen heeft ƒ50 c.g., zodat zij van hem niets meer te vorderen heeft.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 99
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bondt, Floris de
Gael, jfr Ermina
Langenburg, dr G. van

samenvatting

Namens zijn opdrachtgeefster, verstrekt comparant op zijn beurt een
volmacht aan dr Gooswinus van Langenburg om van Dirck Kier en Leonora
van Innevelt en mede van Philips van Dam als principaal en borg te vorderen
een bedrag van ƒ1000 c.g. met rente, waarvoor vrijwillig als onderpand is
gegeven een obligatie van ƒ700 ten laste van Wouter Gerrijtsen en Jutte
Jans dd 04-09-1650, een obligatie van ƒ200 ten laste van Herman Olgerts en
Toentgen Henrix dd 05-05-1652 en ten slotte een obligatie ad ƒ200 ten laste
van Herman Olgerts dd september 1652 en daarbij al het noodzakelijke te
doen.

bijzonderheden

1

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
100
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

05-03-1657

Comparante
Momber
Schuldenaar

DATUM:

Echtg. H. van Dursten

11-05-1657

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Klerk ter griffie - Leiden
1
Wed. mr C. v. Schilperoort )

) in leven secretaris van het hoogheemraadschap van Rijnland.

DATUM:
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01-03-1658

comparanten

Thijmensz, Femmeken
Gleinsen, Peter
Petersz, Willem

Wed. van Berent Berentsz
Voogd
Voogd

Moeder

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Willem en Jacob
Berentsz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ6 g.g. en belooft
hen lezen, schrijven en handwerk te laten leren en te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

De bladzijden 100v t/m 102v zijn blanco.
232

233

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 103
Kinderbewijs

DATUM:

25-07-1657

onroerend goed

1. Huis genaamde de Golden Sonne
Kampen, Oudestraat
2. Huis
Kampen, Vloeddijk, hoek van het Schuirensteegje

comparanten

Cloeck, Aeltien Jans
Jansz, Lambert
Meinersz, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Elsken, Denijs en
Anneke Jansz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van
ƒ6400 c.g., te versterven van het ene kind op het andere, waarvan zij het
vruchtgebruik heeft zoals testamentair bepaald, zij belooft hen lezen en
schrijven, de jongens een handwerk en de dochter naaien te laten leren en
te doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden
tevreden zijn. Als onderpand stelt zij twee huizen, een schuldbekentenis
groot ƒ400 ten laste van Trijntien Cloeck op de Oudestraat, een verzegeling
van ƒ200 op het huis van wijlen Jan ter Steege, Vloeddijk bij de
Broederbrug, nog ƒ200 op het huis van Lucas Henricksz Hansemaecker in
de Hofstraat en nog enige andere huizen, waarmee de voogden tevreden
zijn.
NB. in de kantlijn: op de zelfde datum meldt Elsken Jansz de Leuw met
echtgenoot Jan Jans van Tongeren, van haar moeder ƒ740 c.g. te hebben
ontvangen, waarvoor zij haar bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Details in de akte.

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 104a
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pieterssen, Frans
Rugter, Jurrien Laurens

samenvatting

Comparant, mede namens zijn vrouw Henrickien Jansz en schoonzusters
Annigien en Mechtelt Jans, erfgenamen van Jan Berentsen ter Meulen,

Wed. Jan J. de Leuw
Voogd
Voogd

DATUM:

80

Moeder

05-09-1657

Comparant
Voogd

verklaren van diens voogd de erfenis en alle goederen te hebben ontvangen,
waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring.

234

235

236

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 104a-v
Volmacht

onroerend goed

Hof
Borckum

comparanten

Jacobsz, Aeltien
Hoff, J.
Gerritsz, Lucas

DATUM:

26-11-1657

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Echtg. Lucas Gerritsz
Van Hellendoorn

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om, in der minne of
gerechtelijk, te vorderen de goederen en erfenissen van comparantes
voorzoon Berent Berentsz, die bij Henrick Hiddinck en Berent van Boerle in
Borckum berusten en daarbij al het noodzakelijke te doen, met macht van
substitutie. Verder heeft hij toestemming om een hof te verkopen en de
zaken naar landsrecht af te wikkelen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 104b
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lous, Anneken
Molter, Henrick Jansz
Budde, Peter Jansz

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Lucasz als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g., die aan de voogden worden
overhandigd; zij belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren,
waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. in de kantlijn: op 18-12-1668 meldt Marten Louwe, echtgenoot van
Anneken Lous, wegens het overlijden van haar minderjarige zoon Jan, van
de voogden het kinderbewijs te hebben ontvangen, waarvoor hij hen
bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 104b - v
Kinderbewijs

DATUM:

30-12-1657

Wed. van Lucas Jansz
Voogd
Voogd

DATUM:

81

24-01-1658

Moeder

237

238

onroerend goed

1. Huis en erf
Kampen, Achter de nieuwe Muur
2. Huis en erf
Kampen, Oudestraat, tussen Jan Cost, brouwer en Claes Sijmons

comparanten

Jans, Aeltien
Coopsen, Jan
Lamberts, Albert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jennigien, Albert,
Geertruit en Mettien Gerrijts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd
samen een bedrag van ƒ1100 c.g., nog ƒ100 van vaders kleren en ieder een
bed met toebehoren en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten
leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik.
NB. in de kantlijn: op 09-03-1659 stelt comparante haar huis als onderpand,
tussen Michiel Henricks, rademaecker en het gemene steegje, waar nog een
verplichting op rust; op 14-05-1660 meldt comparante met echtgenoot
Henrick Hermssen het huis te hebben verkocht aan Michiel Henrix,
rademaker en stelt een ander huis als onderpand en op 07-05-1661 melden
comparanten en voogden dat de akte van 14-05 is geannuleerd en alleen de
tweede akte geldt.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
105
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lubbertsz, Aert
Hermsz, Willem

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Hermsz een bedrag van ƒ30
c.g. wegens achterstallige huishuur, dat hij belooft te betalen in drie
termijnen, nl met Pasen, Pinksteren en St. Jan a.s., waarvoor hij zijn acht
zegens (visplekken) als onderpand stelt.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
106
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Eckelboom, Gerrit
Rauwes, Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Rauwes om, in der minne of
gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen en al het noodzakelijke te doen, met
macht van substitutie.

Wed. van Gerrijt Alberts
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder
Schoenmaker
Med.dr.

17-02-1658

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

10-01-1653

Volmachtgever
Gevolmachtigde

82

Eerzaam
Advocaat Zutphen

239

240

241

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
106
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Eems, Gerrit van
Benthem, dr Everwijn van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan dr Everwijn van Benthem om zijn
aken waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten, vooral die tegen
burgemeester G. Jansen Steenberch en daarbij al het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Op blz. 106v staat als datum: 31-01-1653.

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
106v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hell, dr Gerhardt van der
Haecks, Bartruijt

DATUM:

14-03-1653

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Eerzaam

22-03-1653

Comparant
Begunstigde

Wed. Heijendael

samenvatting

Comparant heeft aangenomen aan Bartruijt Haecks te betalen een bedrag
van ƒ212 c.g. wegens een obligatie, met Pasen a.s. met een marge van
veertien dagen, als bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 107
Verklaring

onroerend goed

Huis
Kampen, Vloeddijk

comparanten

Voorn, jkr Gerrijt
Aerninck, Hermen

DATUM:

02-04-1652

Comparant
Begunstigde

Echtg. wed. Romeijns

samenvatting

Comparant heeft belooft met zes weken te betalen aan Hermen Aerninck,
getrouwd met de weduwe van Roeloff Lamberts Romeijn, ƒ100 g.g. met de
verlopen rente, onder verband van zijn woonhuis, als bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Datum waarschijnlijk 1653.

83

242

243

244

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 107
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Veene, Annigien
Herms, Lubbert
Veene, Geertien
Wolters, Hermen
Veene, Elsien
Veene, Jan Thijmensz
Pottgieter, Melis Peters

samenvatting

Comparanten verklaren van hun voogden de goederen van hun ouders te
hebben ontvangen, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 107v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Greetien
Groeningen, Jan Luitten v.
Ruitter, Thoenijs de

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Anna Jans als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ150 c.g. en een bed met toebehoren en
belooft haar lezen , schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. in de kantlijn: op 14-02-1676 bedankt Anna Jans haar voogden met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 107v
Volmacht

onroerend goed

Huis en erf de Golden Faen
Kampen, Oudestraat

comparanten

Loose, Gijsbert de
Claens, Henrickien
Jansz, Joris

samenvatting

DATUM:

05-04-1653

Comparante
Echtgenoot
Comparante
Echtgenoot
Comparante
Voogd
Voogd

DATUM:

07-04-1653

Wed. van Jan Rompen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

14-05-1653

Volmachtgever
Echtgenote
Gevolmachtigde

Burger alhier

Namens zijn vrouw, erfgename van Geesien Claens, heeft comparant een
volmacht verstrekt aan Joris Jansz om, in der minne of gerechtelijk, zijn
zaken waar te nemen, in het bijzonder die tegen de erven van Geesien
Claens en van hen brieven en geld te ontvangen en daarbij al het
noodzakelijke te doen, met macht van substitutie en tevens het huis de

84

Golden Faen over te dragen aan essayeur Steven Arentsz.

245

246

247

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 108
Kinderbewijs

onroerend goed

1. Huis en erf
Kampen, Achter de nieuwe Muur
2. Hof en land
Kampen, Oosterholtsestreeg

comparanten

Thijsz, Geertien
Heerde, Claes R. van
Henricksen, Henrick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Janneken en Thijs
Roloffsz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een bedrag van
ƒ1000 c.g. en een bed met toebehoren en de opbrengst van vaders kleren en
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft
het vruchtgebruik en stelt als onderpand haar huis en hof.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 109
Volmacht

onroerend goed

Huis
Kampen, Oudestraat

comparanten

Govertsen, Goevert
Jans, Jannigien
Sadelaer, Gerrit Janssen

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Gerrit Janssen Sadelaer om
namens hen aan Dirrick van Essen en Judith Lucas over te dragen een
aandeel in een huis, dat comparanten geërfd hebben van hun stiefvader en
moeder en daarbij alle nodige formaliteiten te vervullen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 109v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

20-06-1653

Wed. van Roloff Egbertsz
Voogd
Voogd

DATUM:

85

21-05-1653

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

DATUM:

Moeder
Eerzaam

20-05-1653

Echtpaar

248

249

comparanten

Bruijntsen, Gerrit
Henricks, Cornelis
Goertsz, Reijnder

Wdn. van Jacobbien Berents
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jannigien en Bruijn
Gerritsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen 50 daalders, de
dochter een bed met toebehoren en de zoon een kalf of ƒ40 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 31-05-1655 melden de voogden dat Evertien Willemsz,
weduwe van Gerrit Bruijns, de kinderen heeft uitbetaald, waarvoor zij wordt
bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 110
Transport van gelden

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Weltersz, mr Gerrit
Velthoen, mr Routger Jansz

samenvatting

Comparant verklaart te hebben getransporteerd aan mr Routger Jansz
Velthoen een bedrag van ƒ150 g.g met de verschuldigde rente, de koopsom
van een huis namens Jan Berentsen, wegens een eerder verkocht huis naast
comparant, waarvan koopcedule dd 10-01-1643.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 110v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Palle, Gabriel
Palle, Sijmon
Jacobssen, Peter

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Andries, Werner,
Greetien, Jennigien, Peter en Johannes Palle als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd ieder ƒ10 c.g. en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een
handwerk te laten leren en te doen wat een goede vader betaamt, waarmee
de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

26-05-1653

Comparant
Verkoper

DATUM:

Timmerman

02-07-1653

Wdn. van Annigien Cornelijs
Voogd
Voogd

86

Vader

Vader

250

251

252

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 110v
Schuldbekentenis

DATUM:

19-08-1653

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meijnerts, Gerrijt
Dirxsen, Gijsbert

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gijsbert Dirxsen een bedrag van
ƒ67-10 wegens geleverde twijg, dat hij belooft te betalen tegen Martini a.s.
onder verband van zijn persoon en goederen, als bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
111
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Noeij, Gerrijt
Barents, Geertien
Voet, Welmer Wernertsen

samenvatting

Namens zijn vrouw en diens zuster Aeltien Barents, erfgenamen van Elsien
Henrix, verstrekt comparant een volmacht aan Welmer Wernertsen Voet om,
in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen en te doen wat hij zelf
gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 111v
Verklaring

onroerend goed

1. Land
Stift van Utrecht tot Alendorp
2. Huis, erf en where
Kampen, Vloeddijk

comparanten

Vooren, jkr Gerrit
Crijff, Jacob de

samenvatting

Comparant, als erfgenaam van zijn broer jkr Lodewijck Vooren,
waarschijnlijk overleden op het eiland Candia, verklaart een stuk land in het
gerecht van Vleuten te hebben verkocht aan Jacob de Crijff voor een bedrag
van ƒ1250 c.g., waarvoor comparant zijn huis gerechtelijk verbindt als
onderpand, voor het geval de broer weer terug komt.

bijzonderheden

Geen

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

21-11-1653

Volmachtgever
Echtgenote
Gevolmachtigde

DATUM:

18-11-1653

Comparant
Koper

87

253

254

255

256

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
111v
Volmacht

DATUM:

02-12-1653

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cuiper, Gerrit Jansz
Smitt, mr Henrick Jansz

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Henrick Jansz Smitt om, in der
minne of gerechtelijk, al zijn schulden te innen, in het bijzonder die van Dirck
Kijer en daarbij al het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 112
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Eeckelboom, Gerrit
Benthem, Peter van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Peter van Benthem om, in der minne
of gerechtelijk, zijn schulden te innen in de stad Hasselt en daarbij al het
nodige te doen in de geest van opdrachtgever.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 112v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Engberts, Gerrijt
Vos, Anthonij de

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

08-02-1654

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Eerzaam
Eerzaam - Hasselt

24-04-1654

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Procurator Zwolle

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Anthonij de Vos om, in der minne of
gerechtelijk, te innen van Peter Janssen, wolwever, een nog resterend
bedrag van ƒ40 c.g. met rente en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 113
Volmacht

DATUM:

88

17-05-1654

257

258

259

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berck, jfr Geertruijdt
Hoochstraeten, H. van
Essen, Geertruijdt van

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Geertruijdt van Essen om, zowel
binnen als buiten rechten, haar zaken waar te nemen en daarbij alles te doen
wat noodzakelijk is, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
113v
Verklaring

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Janssen, Gerbrandt
Gorter, Jan Hendricksen

samenvatting

Comparant verklaart dat hij belooft heeft aan Jan Hendricksen Gorter met
Pasen a.s. een aflossing van ƒ50 g.g. te doen op zijn gekochte huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 113v
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Pinnincks, jfr Geertruijt
Hoff, J.
Vaeght, jkr Gerardt

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om alle goederen
en landerijen te cederen die hij verkocht heeft in het schoutambt
IJsselmuiden; zij machtigt hem ook om haar goederen in Deventer te
beheren, te verkopen of te belenen en te handelen zoals zij zelf ook gedaan
zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
114v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Seiger, Gerrit Balthasar
Willems, Geertien

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

1

Wed. A. v. Ruittenburch )
Secretaris
Wed. J. Hoppenbrouwer

) in leven burgemeester dezer stad.

DATUM:

04-06-1654

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

21-06-1654

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

89

31-07-1654

Comparant
Echtgenote

Echtg. jkr G. Vaeght
Secretaris

Panhuijs, Jan Jansz

260

261

262

Schuldenaar

samenvatting

Comparant verklaart namens zijn echtgenote, dochter van Willem Gerritsz,
dat hij van Jan Jansz Panhuijs het legaat van ƒ300 c.g. heeft ontvangen dat
diens overleden vrouw Gerrichien Gerritsz in haar testament heeft vermaakt,
waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
115
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aerts, Gerbert
Caspers, Claes

DATUM:

22-08-1654

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Bode in Kampen

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Claes Caspers om
namens hem te innen van Heim Dirx uit Monnikendam een bedrag van ƒ320
c.g. wegens geleverde boter en zaad, hem bij niet-betaling gerechtelijk te
vervolgen en al het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 115v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Metelen, Grete Hermsz van
Metelen, Henrick Jansz van
Hasselt, Jacob Jansz van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar twee minderjarige dochters als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd samen een 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

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 116
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis de Eenhoorn
Kampen

comparanten

Wernerts, Geertien

DATUM:

25-08-1654

Wed. van Jan J. de Vreese
Voogd
Voogd

DATUM:

23-08-1654

1

Wed. van Abraham Henrix )

90

Moeder

Henrix, Henrick
Janssen, Henrick

263

264

265

Voogd
Voogd

Veerschipper
Glazenmaker

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Henrick Abrahams als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g. en ƒ25 voor
de kleren, dit te gebruiken indien nodig en belooft hem lezen, schrijven en
wat verder van pas komt, te laten leren en te doen wat een goede moeder
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Als onderpand stelt zij de
verbeteringen aan haar huis en haar huisraad.

bijzonderheden

1

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 116
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arentsen, Geert
Claesen, Dirck
Arensz, Gretien

) kapitein

DATUM:

29-08-1654

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dirck Claesen en diens echtgenote
een bedrag van honderd rijksdaalders, dat hij a.s. Pasen 1655 belooft te
betalen met honderd daalders en met Pasen 1656 het resterende bedrag met
rente. Als onderpand stelt hij al zijn goederen.
NB. in de kantlijn: op 05-05-1656 is de akte gecasseerd.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
116v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wijgersen, Gerrit
Gerritsen, Ernst
Dirricksen, Claes

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerrit en Beertien
Gerrits als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van
ƒ427 c.g., de dochter 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.

bijzonderheden

Geen

RAK 93

FOLIO:

DATUM:

23-08-1654

Wdn. van Nijssien Gerrits
Voogd
Voogd

117

DATUM:

91

13-09-1654

Vader

266

267

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

Huis en erf genaamd de Meppelerije
Brunnepe

comparanten

Rutgersz, Geertien
Backer, Aelt Jansz
Linde, Berend Jansz v.d.

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Goosen als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd driekwart van ¼ akker land, samen met de
erfgenamen van Jan Goosen van der Linde, een kindsdeel van een huis,
verder ƒ500 c.g. en ƒ100 voor vaders kleren en bovendien de goederen van
zijn grootvader Jan Goosensen van der Linde. Zij belooft hem lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
118
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claessen, Geert
Wulffers, Cornelis
Peters, Jacob
Engberts, Hendrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Haessien en Willem
Geerts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ60 c.g., de dochter
nog een bed en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren
en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 118
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Geertien
Jansz, Jelis
Woltersz, Henrick
Cornelisz, Geurt

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan, Trientien, Jacob,
Sara, Hester en Rebecca Ariaensz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd
ieder ƒ70 c.g. en twee van vaders hemden, de jongste zoon vaders mantel,
bij overlijden vervalt de helft aan de moeder en de andere helft aan de
overige kinderen; zij belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten
leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de

Wed. van Goosen vd Linde
Voogd
Voogd

DATUM:

11-10-1654

Wdn. van Geertien Wulffers
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

13-10-1654

Wed. van Ariaen Jansz
Voogd
Voogd
Voogd

92

Moeder
Eerzaam

Moeder

voogden tevreden zijn.

268

269

270

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 119
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Geertruijdt
Brull, Jelis
Dirricksen, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Cornelis, Jan, Pieter,
Geertruijdt, Claes en Jelis Jelissen als vaders erfdeel te hebben
gereserveerd samen een bedrag van ƒ1000 c.g., de dochter een bed met
toebehoren, zoals dat hoort voor een burgerdochter en de zoons ƒ50 c.g.
voor de kleren, alles deels te versterven van het ene kind op het andere,
deels op de moeder; zij belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten
leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik.
NB. in de kantlijn: op 28-09-1678 bedankt Jelis Jelissen de voogden met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 119v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Galema, Galenus van
Galema, Anthonis van
Kuerbeecke, Albart v.d.
Milius, Jacob

samenvatting

Comparanten verklaren aan de voogden over de kinderen van burgemeester
Roeloff van Ingen ieder ƒ166 c.g. te hebben uitgekeerd met rente en
bedanken hen voor hun werk.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 119v
Transport van een schip

onroerend goed

Veerschip

comparanten

Wachter, Gerrit Jansen
Vreese, Dirck Henricksz

DATUM:

01-11-1654

Wed. van Jelis Woltersens
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder
Eerzaam

07-11-1654

Comparant
Comparant
Voogd
Voogd

93

DATUM:

28-11-1654

Comparant
Burgemeester

271

272

273

samenvatting

Comparant verklaart getransporteerd te hebben aan burgemeester Vreese
het eigendomsrecht van zijn veerschip met toebehoren, nog bezwaard met
ƒ100 c.g. en doet afstand van alle aanspraak erop.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
120
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Gerrijt )
Henrix, Evert
Gerrijts, Thijs

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Femmigien Gerrijts als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een zilveren ducaton en belooft
haar lezen, schrijven en een passend handwerk te laten leren en te doen wat
een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

1

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 120v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermsz, Geertien
Wijbrants, Hermen
Bevergerve, Daniel Jurriaens v.

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Jansz van Groen als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd vijf rijksdaalders en belooft hem
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede
moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 121
Transport van gelden

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wachter, Gerrit Jansen
Jacobs, Dirrickien
Twickeloe, jfr Geertruijdt van

DATUM:

1

14-12-1654

Wdn. van Aeltien Jans
Voogd
Voogd

Vader

) trijpwerker

DATUM:

Wed. Jan Jansz Groen
Voogd
Voogd

DATUM:

94

01-02-1655

Moeder

01-02-1655

Comparant
Comparante
Begunstigde

Echtpaar

Twickeloe, jfr Johanna van

274

275

276

Begunstigde

samenvatting

Comparanten verklaren overgedragen te hebben aan de dames van
Twickeloe een bedrag van ƒ10 g.g. als huur van hun kamer, die vervalt op
Pasen 1655 en ƒ1-10, die zij wekelijks ontvangen van de Stadskamer van
Kampen vanaf Petri 1655 en waarmee zij de achterstallige huur van twee jaar
willen afbetalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 121
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Egberts, Gerrijt
Rijxen, Jan
Franssen, Lucas

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Cornelis en Louwe
Gerrijts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ100 c.g. en
moeders lijfstoebehoren en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te
laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
121v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t

comparanten

Henrix, Geert )
Hetten, Peter
Herms, Aert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrick, Mensse,
Jennigien, Gerrijt en Bartolt Geertens als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd ieder ƒ25 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk
te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

1

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
122
Volmacht

DATUM:

21-02-1655

Wdn. van Anne Cornelis
Voogd
Voogd

DATUM:

1

06-03-1655

Wdn. van Geertien Dirx
Voogd
Voogd

) aan de Zwartendijk

DATUM:

95

Vader

19-03-1655

Vader

277

278

279

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Blanckvoort, jkr Gerhardt
Santen, jfr Maria van
Santen, Daniel van

Volmachtgever
Echtgenote
Gevolmachtigde

Burgemeester

samenvatting

Namens zijn vrouw, verstrekt comparant een volmacht aan zijn zwager
Daniel van Santen om zich te vervoegen bij de bewindhebbers van de
Oostindische Compagnie en van hen te vorderen wat comparante bij de
uitdeling van 1655 competeert en daarbij al het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 122v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Blanckvoort, jkr Gerhardt
Santen, jfr Maria van
Santen, jkr Daniel van

samenvatting

Comparant, mede als momber van zijn vrouw, verstrekt een volmacht aan
zijn zwager jkr Daniel van Santen om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken
waar te nemen in de stad Amsterdam en daarbij al het noodzakelijke te
doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
123
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Weert, Gerrit Willemsz vd
Petersz, Jurrien
Jansz, Wijcher

DATUM:

19-03-1655

Volmachtgever
Echtgenote
Gevolmachtigde

DATUM:

26-04-1655

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Eerzaam
1

Eerzaam )

samenvatting

Comparanten, voogden over de kinderen van Michiel Gerbrantsz en
Webbegen Lamberts, verstrekken een volmacht aan Wijcher Jansz om,
zowel binnen als buiten rechten, hun zaken als voogd waar te nemen en
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
123v
Verklaring

) tot Slijckenburch

DATUM:

96

04-05-1655

280

281

282

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Woltersz, mr Gerrit
Tijmensz, Merrigien

samenvatting

Comparant verklaart dat hij, om zijn huishuur te betalen, een bedrag van ƒ33
g.g. waarvan de vervaldatum Pasen 1656 is, overgedragen heeft aan
Merrigien Tijmensz, omdat zijn traktement van ƒ50 g.g. uit de stadskamer in
1656 komt te vervallen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 123v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Geesien
Hoff, J.
Jansz, Peter
Henrick, Lambert

Comparant
Begunstigde

DATUM:

Stadstimmerman

18-06-1655

Comparante
Momber
Comparant
Comparant

Namens moeder G. Jansz

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Greete Jansz, verklaren dat haar echtgenoot,
mr Aelt Henricks Cuijper, aan hen als hele en halve zuster en neef heeft
overgedragen de erfenis en huisraad die overledene in haar testament dd 1505-1651 heeft vermeld en voor het overige heeft hij hen uitgekocht voor ƒ500
c.g.; zij zien af van verdere aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
124v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sijbes, Gijsbert
Bentheim, Everwijn

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Everwijn van Bentheim om, in der
minne of gerechtelijk, van de weduwe van Peter Henricks van Wijringen
betaling van de schulden te eisen en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
124v
Volmacht

DATUM:

25-06-1655

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

97

Boekverkoper Leeuwarden
IUDr

28-06-1655

283

284

285

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rijcksz, Gerrit
Bentheim, Everwijn

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Everwijn van Bentheim om, in der
minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen en daarbij al het nodige te
doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
125
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritsz, Greetien

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geesien, Berent,
Gerrit, Margreta, Femmechien en Egbertien Egberts als vaders erfdeel te
hebben gereserveerd samen ƒ60 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee
de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Namen van de voogden zijn niet vermeld.

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
125v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hendricksen, Gerrit
Hendricksen, Jacob
Arentsen, Wessel
Jongerinck, Coenraedt

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Aeltien Gerrits als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. en een bed met toebehoren
en belooft haar lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen
wat van een goed vader wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
126
Verklaring

DATUM:

18-07-1655

Wed. van Egbert Lijfensz

DATUM:

18-07-1655

Wdn. van Oettien Arents
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

98

Moeder

27-08-1655

Vader

286

287

288

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Thijs, Grietien
Jacobsen, Cornelis
Jochemsen, Thoenijs
Evertsen, Albart

samenvatting

Comparante verklaart van haar voogden alles te hebben ontvangen dat haar
vader haar heeft bewezen als moeders erfdeel, waarvoor zij hen bedankt met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 126
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Gerrigien
Toenijssen, Marten
Thijssen, Berent

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Thijs Claessen als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g. en belooft hem lezen, schrijven en
wat verder passend is te laten leren en te doen wat een goede moeder
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 126v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Straetien, Gerrijt Henrix
Mechtelt
Janssen, Peter
Erckelens, Stijntien

samenvatting

Comparanten verklaren te hebben betaald aan Peter Janssen en Stijntien
Erckelens ƒ50 c.g. van de huur die Andries Henrix Slachter hen schuldig is,
waarvan hij de kwitantie kan overleggen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
127
Verklaring

Comparante
Echtgenoot
Voogd
Voogd

DATUM:

28-08-1655

Wed. van Claes Thijssen
Voogd
Voogd

DATUM:

31-08-1655

Comparant
Echtgenote

DATUM:

99

Moeder

19-09-1655

289

290

onroerend goed

n.v t.

comparanten

Boeckholt, Jochem Hendricks
Suiren, Geesien Jans van
Meijer, Jacob de
Jacobsen, Berent

samenvatting

Comparanten verklaren van hun voogden de erfenis en goederen te hebben
ontvangen van hun tante Geesien Henrix Claens, waarvoor zij hen bedanken
met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 127
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Eeckelboom ,Gerrit
Hurck, Frans van

samenvatting

Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Frans van Hurck om, in der
minne of gerechtelijk, van Henrick Jacobsz de Helt in Delft te vorderen een
bedrag van ƒ97 c.g. en enige stuivers wegens dertien ton geleverde roen
(eek) in 1653 en 54, zoals blijkt uit de kopie van de rekening die hij hem heeft
gestuurd en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 127v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrits, Engbertie
Gerritsen, Henrick
Thooren, Jan then

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jannigien, Marrigien
en Gerrit Franssen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ200 c.g. en
een bed met toebehoren, of ƒ50 c.g. daarvoor in de plaats en de zoon
honderd rijksdaalders; zij belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te
laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik.

bijzonderheden

Geen

Comparant
Comparante
Voogd
Voogd

DATUM:

21-11-1655

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

20-12-1655

Wed. van Frans Willemsen
Voogd
Voogd

100

Eerzaam - koopman
Procureur te Delft

Moeder

291

292

293

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 128
Convenant

DATUM:

15-02-1656

onroerend goed

Huis
Zwolle, Waalstraat, huurder Jan Leijtgens

comparanten

Lodewijcksen, Gerrit
Lodewijcksen, Evert
Berentsz, Jan

samenvatting

Comparanten, mede caverende voor hun moeder Marrichien Jansz,
verklaren overeen gekomen te zijn met Anneken Hermsz, weduwe van Jan
Lodewijcks, met betrekking tot de erfenis een bedrag van ƒ32 g.g. te
ontvangen in twee termijnen, met Pasen 1657 en 1658, te betalen van de
huur van een huis in Zwolle, waarmee zij afzien van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
128v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritsen, Gerrit
Arents, Webbegien

Erfgenaam
Erfgenaam
Erfgenaam

DATUM:

31-03-1656

Comparant
Voogd

Wed. Dubbelt B. Twenth

samenvatting

Comparant verklaart van de weduwe van zijn voogd het geld te hebben
ontvangen dat zijn moeder als vaders kindsdeel voor hem had gereserveerd,
waarvoor hij haar bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
129
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Erckelens, Geertruit
Langenburg, dr Gooswinus

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan dr Gooswinus Langenburg om haar
zaken waar te nemen tegen Jan Janssen Hansbergen en Jan Jaspersen
Hagenbroeck, goudsmeden over het kopen van haar ontnomen goederen en
daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

101

14-04-1656

Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Echtg. C. Erckelens

294

295

296

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
129
Volmacht

DATUM:

25-04-1656

onroerend goed

Een stuk land genaamd Bestemoederserve
IJsselham

comparanten

Lambertsz, Greetien
Jacobs, Roloffken
Jacobsz, Frenck

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan hun zoon/broer Frenck om
gerechtelijk over te dragen aan Hessel Thijmensz een stuk land in IJsselham
met alle daarbij horende rechten en al het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 129v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Gretien
Gerritsz, Steven
Petersz, Berent

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Marrichien en Jan
Willemsz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een pond groot of
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.

bijzonderheden

Geen

Volmachtgeefster
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

DATUM:

Wed. Jacob Jansen
Dochter
Zoon/broer

29-05-1656

Wed. van Willem Henricks
Voogd
Voogd

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 130
Kinderbewijs

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Geert
Slachter, Thoenijs Geertsen
Petersen, Henrick

Moeder

02-06-1656

Wdn. van Geertien Peters
Voogd
Voogd

Vader
Brunnepe

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Geertien, Peter,
Hermen en Evert Geertsen 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 van een goed vader wordt verwacht, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

102

297

298

299

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 130v
Kinderbewijs

DATUM:

18-06-1656

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hedeman, Gerrijt Courtsen
Hedeman, Heijmen Courtsen
Noorberge, Berent

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Geertien Gerrijts als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd de opbrengst van moeders kleren
en ƒ25 c.g. en belooft haar lezen, schrijven en een handwerk te laten leren
en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 130v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Christiaenus, Hilligien
Christiaenus, Eva
Maten, Peter Janssen vd

samenvatting

Comparanten verklaren voor hun respectieve echtgenoten, te hebben
beloofd in zake van hun pretenties op de erfenis van hun ouders, geen
ander recht te accepteren en te erkennen dan dat van Kampen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 131
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Albertsz, Geesien
Albertsz, Hermen
Brouwer, Jacob Rijcks

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aeltien, Trientien en
Geertien Martensz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ100
c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Geen

Wdn. Femme Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

28-06-1656

Comparante
Comparante
Momber

DATUM:

04-07-1656

Wed. van Marten Albertsz
Voogd
Voogd

103

Vader

Moeder

300

301

302

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
131v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Evertsz, Gerrichien
Hoff, J.
Jansz, Lubbeken

DATUM:

10-10-1656

Comparante
Momber
Weduwe

Van H. van Unna

samenvatting

Comparante verklaart van Lubbeken Jansz de erfenis en goederen te hebben
ontvangen die haar waren vermaakt, waarvoor zij haar bedankt met belofte
van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
132
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berents, Gerrijt
Peters, Kempe
Berents, Evert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Geertruit Berents als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd honderd daalders, een bed met
toebehoren en de opbrengst van de kleren en belooft haar lezen, schrijven
en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. in de kantlijn: op 05-04-1680 bedankt Geertruit haar vader en geeft hem
een volmacht om tegen haar voogden te procederen; op 09-05-1681 heeft
Geertruit, vergezeld door haar echtgenoot Melcher Baltus, haar oom Helmich
Berentsen, die de plaats innam van Evert Berents, bedankt; op 17-05-1682
heeft Melcher Baltus de voogd Adam Kempe bedankt.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 132
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Gerrit
Rouse, Jan
Benthem, dr Everwijn

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan dr Everwijn Benthem om, in der
minne of gerechtelijk, hun zaken tegen Frans van Wilsem en de luitenant
Roloff Eeckholt waar te nemen en daarbij het noodzakelijke te doen, met
macht van substitutie.

DATUM:

09-12-1656

Wdn. van Aeltien Kempe
Voogd
Voogd

DATUM:

12-12-1656

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

104

Vader

Bewaarder Mastenbroek

303

304

305

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
132v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Gerrit
Hermsz, Dirck
Albertsz, Engbert
Albertsz, Gerrit

DATUM:

12-12-1656

Comparant
Comparant
Voogd
Voogd

Echtg. H. Jansz

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Jacob Jansz, verklaren van de voogden van
overledene de erfenis en goederen te hebben ontvangen die hen toekwamen,
waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
133
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dijck, Gerrit Jansen van
Egger, Thomas
Dijck, Jan Gerritsen van

DATUM:

02-01-1657

Schuldenaar
Schuldeiser
Borg

Vader

samenvatting

Comparant verklaart wegens twee gekochte pistolen schuldig te zijn aan
Thomas Egger ƒ20 c.g., die hij belooft te betalen heden over een jaar,
waarvoor zijn vader borg staat.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
133
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berents, Gosselaer
Helmers, Anna
Willems, Leentien

samenvatting

Comparanten verklaren van hun moeder het geld te hebben ontvangen dat
zij had gereserveerd als vaders erfdeel, waarvoor zij haar bedanken met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

16-01-1657

Comparant
Echtgenote
Moeder

105

306

307

308

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
133v
Kinderbewijs

DATUM:

12-02-1657

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willems, Geertien
Hendricksen, Gerrit
Ottsen, Gerrit

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lutgertien, Willem,
Annigien, Otto en Peter Jurriensen als vaders erfdeel te hebben
gereserveerd samen ƒ100 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee
de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
134
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willems, Gerrijt
Claessen, Peter
Egberts, Claes
Vaeght, jkr Gerhardt

Wed. van Jurrien Ottsen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

16-02-1657

Borg
Borg
Begunstigde
Aanvrager

De echtgenote van …

samenvatting

Op verzoek van jkr Gerhardt Vaeght, stellen comparanten zich borg voor de
echtgenote van Claes Egberts die met Martini 1657 aan hem een bedrag van
ƒ707 c.g. moet betalen wegens achterstallige landpacht.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
134
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Engbertsz, Geertien
Durssen, Claes van
Geertsz, Pouwelken

samenvatting

DATUM:

14-02-1657

Comparante
Echtgenoot
Moeder

Eerzaam

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

106

309

310

311

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
134v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrix, Gretien
Henrix, Lucas
Wesselts, Hermen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Annigien, Beertien en
Hilligien Lamberts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ30 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

1

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
135
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Buicks, Geertien
Buicksen, Andries
Schantse, Hermannus in de
Assies, Wijer

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Meine, Dirck,
Petertien en Swaentien Jans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd
samen ƒ50 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten
leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
135v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tollen, Gerrijt Albertsen vd
Holten, Christina ten
Hardenberg, Agatha van
Hardenberg, Arnoldina van

samenvatting

Comparanten verklaren aan hun schuldeisers te hebben overgemaakt een

DATUM:

16-03-1657

1

Wed. van Lambertus Wesselts )
Voogd
Voogd

Moeder

) gewezen roededrager van de stad

DATUM:

Wed. van Jan Dirxen
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

107

01-04-1657

Moeder

30-04-1657

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldeiseres

bedrag van ƒ25 g.g. en ze zijn ervan op de hoogte dat de aflossing van de
schuld een half jaar van te voren is aangekondigd.

312

313

314

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
135v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coopsz, Geesien
Willemsz, Henrick
Post, Jan Berentsz

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Aeltien Warnersz als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g. en een bed met toebehoren;
na haar dood krijgt de dochter ook ƒ200 c.g. van de erfenis van comparantes
zuster Geertien Coops, waarvan comparante levenslang het vruchtgebruik
heeft en zij belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen
wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
136
Kinderbewijs

onroerend goed

Schip genaamd Simson

comparanten

Vreese, Geesien
Heerde, Claes Roeloffsen v.
Vreese, Jan Dirxen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jacob en Aeltien als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ500 c.g. en de
opbrengst van de kleren, de zoon een zilveren bel met een ketting, een
penning, 2 rijksdaalders waard en een kleed en de dochter een zilveren
beker van haar grootvader Claes Roeloffsen van Heerde, een bed met
toebehoren en beiden een uitzet; zij belooft hen lezen, schrijven en een
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee
de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik.
NB. in de kantlijn: op 10-11-1676 heeft comparante als onderpand gesteld
haar schip genaamd Simson; op 29-05-1680 heeft Jacob van Heerde de
voogden bedankt.

bijzonderheden

Geen

RAK 93

FOLIO:

DATUM:

21-05-1657

Wed. van Warner Dircks
Voogd
Voogd

DATUM:

136v

108

27-06-1657

Wed. Roeloff Cl. v. Heerde
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

03-08-1657

Moeder

315

316

317

onderwerp

Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritsz, Gerrit
Stevensz, Dirck
Hansbergen, Jan

Comparant
Voogd
Voogd

Eerzaam

samenvatting

Comparant verklaart van de voogden van zijn overleden dochter de erfenis
en goederen van haar grootvader Roloff Heijmericks te hebben ontvangen,
waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
137
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wijgerinck, Goevert
Bornheman, Barnardt

DATUM:

19-09-1657

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Barnardt Bornheman om, in der
minne of gerechtelijk, van Warner van Karnebeeck de ƒ400 c.g. te eisen die
hem toekomen als erfgenaam van de kinderen van Anthonie Brugginck en
daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 137v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Petersz, Geertien
Henricksz, Lubbert
Claesz, Aeltien

samenvatting

Comparante verklaart van haar moeder de erfenis en goederen van haar
vader te hebben ontvangen, waarvoor zij haar bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
137v
Verklaring

DATUM:

24-09-1657

Comparante
Momber
Moeder

DATUM:

109

05-10-1657

318

319

320

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermsen, Vrijdagh
Janssen, Hendrick
Lambertsen, Jochem

samenvatting

Comparant, mede caverende voor Hendrick Janssenr, verklaart van Jochem
Lambertsen ƒ100 c.g. met rente te hebben ontvangen, die hem toekwamen
als momber over de kinderen van Berendt Jacobsz, eigenaar van het huis
van schuldenaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 138
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stuve, Gerrit Petersz
Gerritsz, Jan
Henricksz, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Peter en Jan Gerritsz
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

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 138
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Joost, Geurtien
Henricksz, Henrick
Hermsz, Coenraedt

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Haesien en Dirckien
Gerritsz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ25 c.g. en belooft
hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede
moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
138v
Volmacht

Comparant
Volmachtgever
Schuldenaar

DATUM:

29-10-1657

Wdn van Hillichien Jansz
Voogd
Voogd

DATUM:

110

Vader

29-10-1657

Wed. van Gerrit Backer
Voogd
Voogd

DATUM:

Voogd - grutter
Lakenmaker

25-10-1657

Moeder

321

322

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Amema, Gellius van
Benthem, Everwijn van

samenvatting

Namens zijn moeder, geeft comparant een volmacht aan Everwijn van
Benthem om, zowel binnen als buiten rechten, hun zaken waar te nemen,
vooral die over het sterfhuis van Wilhelmus Rijnvisch en daarbij al het
nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
139
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rijx, Geertien
Breda, R. van
Hosebeen, Claes Dirxen
Hosebeen, Dirck Dirxen
Schene, Aelt Janssen
Assies, Wijer

samenvatting

Comparante en de voogden over haar kinderen verklaren van de voogden
over Jan Wijchertsz de goederen te hebben ontvangen die onder hun
berusting waren, afkomstig van haar schoonouders en broer, Sander
Wijcherts, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
139v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Giethooren, Geert Jacobs v.
Baeck, Herman de

Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

04-11-1657

Comparante
Momber
Voogd
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

Namens moeder
IUDr

Wed. J. Wijcherts
Secretaris
Kinderen comparante
Idem

09-11-1657

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Herman de Baeck om van de
erfgenamen van Jacob Alberts de resterende kooppenningen te eisen van
geleverde turf en daarbij, goedschiks of kwaadschiks, alles te doen wat
nodig is.

bijzonderheden

Geen

111

323

324

325

326

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
139v
Verklaring

DATUM:

13-12-1657

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Geesien
Hendricksen, Claes
Backer, Geert Hermsen
Willemsen, Jan

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

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
140
Verklaring van afstand

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Geert Hermsen

samenvatting

Comparant verklaart afstand te doen van de obligatie en brieven die Dirrick
Lambert Hendricks ten laste van het sterfhuis van Hermen Guertsen heeft
geschreven en die na het overlijden van haar man door de weduwe zijn
ondertekend en van alle aanspraken af te zien.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 140
Verklaring

onroerend goed

Huis genaamd de Bruijnvisch

comparanten

Janssen, Gerrit
Jans, Louwe

samenvatting

Comparant heeft belooft aan de burgemeester Louwe Jans c.s., erfgenaam
van Vrouw Louwe, ƒ90 c.g. huishuur te betalen a.s. mei 1658 voor zijn
woonhuis en nog ƒ45 c.g. met Michael, als hij daarin blijft wonen.
NB. in de kantlijn: op 04-11-1658 meldt verhuurder alles te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 93

FOLIO:

Comparante
Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

13-12-1657

Comparant

DATUM:

24-11-1657

Huurder
Verhuurder

140

DATUM:

112

Roededrager
Burgemeester

17-08-1657

327

328

onderwerp

Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nuth, Gerardt graaf vd
Leeuwendale, Henrick van
Campen, Nicolaes van

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn rentmeester Nicolaes van Campen op 06-021651 aan Henrick van Leeuwendale heeft overhandigd op handschrift ƒ5000
c.g. in de stad Leiden, als onderpand voor een lening betaalbaar aan de
rentmeester; de graaf wil zijn naam niet in de akte hebben. Wegens niet
betaling van de rente, wordt schuldenaar voor het gerecht in Kampen
gedaagd, waar hij het voorstel van de rentmeester en diens gemachtigde, dr
Langenburg, aanneemt: de rentmeester mag de rente innen en zal de
obligatie teruggeven na ontvangst van het bedrag van ƒ5000 c.g.

bijzonderheden

1

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 140v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Woltersz, Gerrichien
Abels, Evert
Jansen, Berent

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Geertruidt Wijchmans
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot en belooft haar
lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
141
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Florisen, Greetien
Kiersen, Jan
Florisen, Drees

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Warner Jansz als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ200 c.g. 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.

bijzonderheden

Geen

Comparant
Schuldenaar
Rentmeester

1

v. het H. Roomse Rijk )
tot Oosterholt
van comparant

) heer van Senesse(?) etc en grootjagermeester vd Prins van Oranje

DATUM:

11-02-1658

Wed. van Wijchman Gerritsz
Voogd
Voogd

DATUM:

12-02-1658

Wed. van Jan Wernersen Vos
Voogd
Voogd

113

Moeder

Moeder

329

330

331

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 141v
Verklaring

DATUM:

22-02-1658

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermsz, Geertien
Henricksz, Dubbelt
Dursten, Henrick van
Wijbrantsz, Cornelis

samenvatting

Comparante verklaart van haar voogden de goederen van haar moeder te
hebben ontvangen, waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
142
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rijcks, Geertien
Dirricksen, Dirrick
Janssen, Lambert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aeltien, Rijck en
Wijcher Janssen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een
bedrag van ƒ600 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.
NB. in de kantlijn: op 24-05-1678 melden Aeltien, getrouwd met Hendrik
Jansen Stoltenburg en Rijck hun deel te hebben ontvangen, waarvoor zij
bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
142
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dirx, Geertien
Hermssen, Dirck
Janssen, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Marrigien als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd vijftig daalders en belooft haar lezen,
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Comparante
Echtgenoot
Voogd
Voogd

DATUM:

09-03-1658

Wed. van Jan Wijchertsen
Voogd
Voogd

DATUM:

25-03-1658

Wed. van Dirck Henrix
Voogd
Voogd

De bladzijden 143 t/m 144v zijn blanco.

114

Moeder
Grutter
Kistenmaker

Moeder

332

333

334

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 145
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermssen, Henrick
Claessen, Jan
Cuerbeecke,
Holboom

DATUM:

13-12-1652

Borg
Schuldenaar
Aanvrager
Aanvrager

Uit Oosterwolde

samenvatting

Comparant stelt zich borg voor Jan Claesen op verzoek van de heren
Cameneers Cuerbeecke en Holboom voor de betaling, in de week van
Kerstmis, van zijn achterstallige pacht, die hij als zijn eigen schuld zal
beschouwen onder verband van zijn persoon en goederen.

bijzonderheden

Jaartal is waarschijnlijk 1653.

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
145
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrix, Henrick
Henrix, Jacob
Willemsz, Willem

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrick, Lutgert, Jan en
Gerrijt Henrix als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag
van ƒ600 c.g. en moeders kleren en belooft hen lezen, schrijven en een
handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

1

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 145v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Hermen
Janssen, Hubert
Lamberts, Willem

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Meijnert, Greetien,
Matthie en Aeltien Hermsz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
samen ƒ300 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.
NB. in de kantlijn: op 05-02-1653 is besloten door comparant en de voogden
dat het afgesproken kinderbewijs te hoog is; dit wordt, met toestemming van
Schepenen en Raad gewijzigd in ƒ150 c.g.

DATUM:

04-01-1653

Wdn. van Marrigien Henrix
Voogd
Voogd

1

Vader )
Schoenmaker

) veerschipper

DATUM:

13-01-1653

Wdn. van Merrigien Meinersz
Voogd
Voogd

115

Vader
Lakenmaker

335

336

337

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 146v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrijts, Henrick
Gerrijts, Anna
Breda, Rutger van
Everts, Albert
Lucas, Henrickien

DATUM:

25-01-1653

Comparant
Comparante
Momber
Stiefvader
Moeder

Wed. G. Bastiaens

samenvatting

Comparanten, mede caverende voor hun broer Bastiaen Gerrijts, verklaren
van hun moeder en stiefvader de goederen te hebben ontvangen van hun
vader, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 146v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Murre, Jfr Henrica
Vaecht, jkr Gerhard
Schutte, Henrick

DATUM:

26-02-1653

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. R. van Twickeloe
IUDr

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Henrick Schutte om in Doesburg
haar zaken waar te nemen, in het bijzonder de kwestie tussen Toenis
Munsterman en Lambert Gerritsen, haar pachters en daarbij al het
noodzakelijke te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 147
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lieuwendael, jkr Henrick van
Veen, Johannes

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Veen om, in der minne of
gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen en zijn landerijen voor de hoogste
prijs te verpachten, pachten en schulden te innen en verder al het
noodzakelijke te doen, met macht van substitutie. Comparant heeft de

DATUM:

116

04-04-1653

Volmachtgever
Gevolmachtigde

tot Oosterholt
IUDr

volmacht aan dr van Lingen uit Zwolle ingetrokken.

338

339

340

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 148
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Hermtien
Croon, Coenraedt
Peters, Frans

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Albert Alberts als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot en belooft hem lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
148
Volmacht

onroerend goed

Huis en erf
Amsterdam, Vijzelstraat

comparanten

Benthem, mr Henrick van
Henricksz, Aelt
Gerritsz, Aeltien
Cuelen, Johan van

DATUM:

12-04-1653

Wed. van Albert van Stenvorde
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

24-05-1653

Volmachtgever
Volmachtgever
Overleden
Gevolmachtigde

Organist
Wed. C. Coster
Amsterdam

samenvatting

Comparanten , als curatoren over de boedel van Aeltien Gerritsz, hebben
een volmacht verstrekt aan Johan van Cuelen om in Amsterdam de
kooppenningen te eisen van een huis en daarbij al het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
148v
Volmacht

onroerend goed

Huis, erf en where
Glebbeck

comparanten

Willemsz, Henrick
Hesselinck, Jacob
Jacobsz, Berent

DATUM:

23-06-1653

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

117

Echtg. M. Willems
Burger

341

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Berent Jacobsz om namens hen
in de stad Glebbeck te verschijnen voor het gerecht en na ontvangst van het
geld aan de vrouw van Peter Repen comparantes aandeel van een huis
aldaar over te dragen en al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 149
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Henrick
Bornheman, Barnardus

DATUM:

02-08-1656

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Barnardus Bornheman om, zowel
binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen, vooral die tegen Jurgen
Janssen, …

bijzonderheden

Niet af; vacat.

De bladzijde 150 is blanco.
342

343

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
150v
Verklaring

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dortmont, Hans van Luchten
Toenijsen, Catharina

samenvatting

Namens zijn opdrachtgeefster, moeder van wijlen Rutger Toenijssen,
verklaart comparant dat zij de erfenis heeft ontvangen en bedankt de
weduwe Trijntien Peters voor haar beheer, met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
150v
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Linhoff, Henrick Dirxen
Rutger, Berent Janssen

samenvatting

Comparant, voogd over Dirck en Gerrijt Prijs, kinderen van Gerrijt Prijs,
verstrekt een volmacht aan zijn mede-voogd Berent Janssen Rutger om van
Gerrijt Bosman, raadspersoon van de stad Ham te vorderen de rentebrieven,
goederen en papieren van hun grootmoeder Geertruit weduwe Prijs die de

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster

DATUM:

118

29-06-1653

14-07-1653

Volmachtgever
Gevolmachtigde

pupillen toekomen, landerijen te verpachten en te verkopen en verder alles
te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie.

344

345

346

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
151
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Munster, Henrick van
Henrix, Heiltien
Camerlinck, Jan

DATUM:

23-07-1653

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Wed. Dirck Claessen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Camerlinck, Henrick van
Munster ƒ334-10 c.g. en Heiltien Henrix ƒ280 c.g., die zij, ieder voor zich,
beloven te betalen in vier termijnen per half jaar van nu en dit onder verband
van hun goederen, als bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
151v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lubbertsz, Hilleken
Backer, Willem Berentsz
Backer, Gerrit Toenisz

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gretien en Rijckien
Egbertsz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk een half pond groot
en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 152
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrijts, Hermen
Herms, Toenijs
Casparts, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrick, Jan en Gerrijt

DATUM:

30-07-1653

Wed. van Egbert Gerbertsz
Voogd
Voogd

DATUM:

05-08-1653

Wdn. van Geertien Henrix
Voogd
Voogd

119

Moeder

Vader

Herms als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ100 c.g. en de
opbrengst van moeders kleren, 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.

347

348

349

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 152v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Reijnerts, Henrick
Janssen, mr Nicolaes

DATUM:

05-09-1653

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Chirurgijn

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Nicolaes Janssen om zijn zaken
waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en daarbij al het
noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
153
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Evertsen, Hendrick
Francke, Greete
Cock, Jan Janssen
Everts, Jannigien
Meijboom, Geertien Everts
Twijcht, Jacob Hendricksen
Meijboom, Henrick Evertsen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Evert Evertsen Meijboom, verklaren van hun
voogden alle goederen van hun ouders te hebben ontvangen, waarvoor zij
hen bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 153
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Henrick

DATUM:

24-10-1653

Comparant
Comparante
Comparant
Comparante
Comparante
Voogd
Voogd

DATUM:

24-10-1653

Wdn. van Elsien Wijers

120

Vader

Peterssen, Arent
Valckenier, Jacob Henrixen

350

351

352

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Greetien Henrix als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. aan de voogden uit te
keren met Pasen 1654 en belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten
leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
153v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Hartgen
Helperichs, Merrigien

DATUM:

16-11-1653

Schuldenaar
Schuldeiseres

Wed. L. Jansen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Merrigien Helperichs ƒ34-12 c.g. die
hij belooft te betalen over zes weken van heden.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 154
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Hermen
Doncker, Jan Claessen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Claessen Doncker ƒ10 c.g. die
hij belooft te betalen binnen een maand, als bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

19-11-1653

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Verver

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
154
Volmacht

21-11-1653

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermsz, Hermen
Benthem, Everwijn

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Everwijn van Benthem om, in der
minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen die hij voor het stads- en

Volmachtgever
Gevolmachtigde

121

van Kamperveen
IUDr

landsgerecht heeft of krijgt.
bijzonderheden

353

354

355

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 154v
Schuldbekentenis

DATUM:

30-12-1653

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermssen, Hermen
Otten, Anna
Volckers, Andries

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Andries Volckers ƒ167 c.g.
wegens een borgtocht door Andries betaald, die zij beloven terug te betalen
tegen het jaar 1655 en waarvoor zij als onderpand stellen hun weefgetouw en
wolwevers gereedschap, als bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
154v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Henrick
Alberts, Jennigien
Alberts, Hermen
Peters, Gretien

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

Echtpaar

02-01-1654

Comparant
Comparante
Begunstigde
Begunstigde

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren te hebben over gedragen aan Hermen Alberts en
echtgenote een geldbedrag, dat nog precies moet worden uitgerekend,
vanwege alle goederen van hun ouders Albert Janssen en Hadewijch
Willems, die nu berusten bij de weduwe Alberts en waar zij aanspraak op
maken.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
155
Onderpand

onroerend goed

Huis en erve
Kampen, Oudestraat, tussen Gerrit Lasman en Lucas Willemsz

comparanten

Jansen, Henrick
Dircksz, Jacobien

DATUM:

08-02-1654

Comparant
Comparante

122

Echtpaar

356

357

358

samenvatting

Comparanten verklaren gerechtelijk als onderpand te hebben gesteld voor
een bedrag van ƒ400 c.g. hun huis, strekkend tot aan het erf van Gerrigien
Glasemaeckers, dat, volgens Rutger Willemsz en Coenraet Croon wel ƒ1000
c.g. waard is; dit alles ter assurantie van Catharina Smitt, executeur van het
testament van Elisabeth de Hondt, overleden in Antwerpen, die een legaat
heeft vermaakt aan comparante.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 156
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Egberts, Hillebrant
Egberts, Lijsebeth
Horst, Egbert Janssen vd

DATUM:

18-02-1654

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Chirurgijn

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Egbert Janssen van der Horst
een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als onderpand geldt hun
schip met touwen, zeilen en ankers en alle andere toebehoren.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
156v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermsen, Hermen
Thijmens, Albarrich
Berents, Jan

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Berentsen een niet genoemd
bedrag wegens verlopen rente, dat zij beloven te betalen met Pasen 1655, als
bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 156v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roerinck, Henrick
Cranhals, Joris
Laurensz, Jurrien

DATUM:

02-03-1654

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

06-07-1654

Comparant
Voogd
Voogd

123

Echtpaar

359

360

361

samenvatting

Comparant verklaart, wegens een geschil over een huis en erf gekocht van
wijlen luitenant Anthoni Brugginck, afgehandeld op honderd daalders, van
de voogden van genoemde luitenant dit geldbedrag ontvangen te hebben,
waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
157
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Isaacqs, Henrick
Isaacq, Henrix
Grimts, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Wendeltien en
Femmetien Henrix als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een
rijksdaalder en belooft hen lezen, schrijven, naaien en anders te laten leren
en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 157v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritsz, Hermen
Reijersen, Jan
Jansen, Albert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerrit en Roloff
Hermsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ20 c.g. en
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
van een goed vader wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
158
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Henrick

DATUM:

12-07-1654

Wdn. van Lijsabeth Herms
Voogd
Voogd

DATUM:

12-09-1654

Wdn. van Lijsabet Reijersen
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

02-10-1654

Volmachtgever

124

Vader

Uit Wijhe

Benthem, Everwijn

362

363

364

Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Everwijn van Benthem om, in der
minne of gerechtelijk, al zijn zaken waar te nemen in deze stad en daarbij al
het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 158
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermsz, Henrickien
Aersen, Willem
Jansen, Jacob

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hermen, Marten,
Femmichien en Albertien Gerritsz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd
ieder een rijksdaalder en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te
laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
158v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Hendrick
Vincent, Peter
Jansen, Teeuwes

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Leentien Henrix als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. en belooft haar lezen,
schrijven, naaien en anders te laten leren en te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
159
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Woltersz, Hermen
Woltersz, mr Gerrit

DATUM:

14-11-1654

Wed. van Gerrit Martensz
Voogd
Voogd

DATUM:

17-11-1654

Wdn. van Maijken Vincents
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

29-12-1654

Wdn. van Geertien Geertsen
Voogd

125

Moeder

1

Vader )

Hermsz, Lubbert

365

366

367

Voogd

Kistenmaker

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Wolter, Annichien en
Geertien Hermsz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind ƒ20
c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

1

) timmerman

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 159v
Kinderbewijs

DATUM:

18-01-1655

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricks, Henrickien
Jansen, Joost
Jansen, Albert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Berent Henricksz als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot en belooft hem lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
159v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Reijn, Henrick Jansz van
Jansen, Willem
Jansen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Berent, Willem en
Elsien Henricks als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ12 c.g.
en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
160
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

Wed. van Frerick Asies
Voogd
Voogd

DATUM:

126

18-01-1655

Wdn. van Geertien Willemsz
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

31-01-1655

Vader

comparanten

368

369

370

Willemsz, Henrick
Cornelisz, Maijken
Cornelisen, Jan
Berenbroeck, Lucas ten
Lochum, Jochem van

Volmachtgever
Echtgenote
Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Enschede
Idem

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Lucas ten Berenbroeck en
Jochem van Lochum om, in der minne of gerechtelijk, van Engbert Jansen
ter Welle uit Enschede het geld te eisen van de erfenis van Jan ter Welle en
diens echtgenote Greete, comparantes grootouders en daarbij al het
noodzakelijke te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 160v
Verklaring

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Harstenhorst, Hendrick Hendricksen
Willems, Hendrick

samenvatting

Comparant verklaart van zijn vader de erfenis en de goederen van zijn
moeder te hebben ontvangen en daarboven nog ƒ200 c.g. als voorschot op
zijn vaders goed.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 160v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hendricksen, Hendrick
Smit, Jan Hendricksen

samenvatting

Comparant heeft over gedragen aan Jan Hendricksen Smit een bedrag van
ƒ55 c.g. namens Peter Petersen Haen om daarmee de hooipacht te betalen
die begunstigde gepacht heeft over het jaar 1654.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 161
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Burgwal, t.o. de Broederbrug

DATUM:

DATUM:

16-03-1655

Comparant
Vader

16-03-1655

Comparant
Begunstigde

DATUM:

127

21-04-1655

371

372

comparanten

Backer, Henrick Henricksz
Wende, Jan Dircksz vd
Albertsen, Engbert

Wdn. van Anna Jansz
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Gretien Henricks als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ450 c.g., door de vader te
beleggen tegen 5 procent en de opbrengst van moeders kleren. Als
onderpand stelt hij zijn huis en zijn andere goederen, waarmee de voogden
tevreden zijn.
NB. in de kantlijn: op 22-05-1661 zijn vader en voogden overeen gekomen
dat van de rente van ƒ111 c.g. ƒ50 bij het kindsdeel gevoegd worden en dat
de vader de rest kan gebruiken voor de kosten van de verzorging van zijn
dochter.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
161v
Kinderbewijs

onroerend goed

Een hof
Brunnepe, Sint Nicolaasdijk, tussen Daniel Willems en Berent Arentsz

comparanten

Toenisz, Henrickien
Jansz, Windelt
Willemsz, Henrick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jacobien, Aeltien,
Arent, Toenis, Erenstien, Gerrit en Trudechien Arentsz als vaders erfdeel te
hebben gereserveerd ieder kind ƒ50 c.g., de oudste zoon vaders mantel en
iedere dochter een bed met toebehoren en belooft hen lezen, schrijven en
een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik en stelt als
onderpand haar hof.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
162
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Henrick
Wijntker, Henrick
Jurriaensz, Berent

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Clara Henricksz
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een half pond groot en
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

10-05-1655

Wed. van Arent Arentsz
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

10-05-1655

Wdn. van Elsken Sanders
Voogd
Voogd

128

Vader

Vader

373

374

375

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
162v
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Leeuwendall, jkr Hendrick van
Gerrits, Aeltien

21-05-1655

Schuldenaar
Schuldeiseres

Wed. H. Vesterincks

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Aeltien Gerrits een bedrag van ƒ180
c.g. en belooft dit terug te betalen met rente a.s. 5 of 6 augustus, als bij
verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 163
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoijman, Henrick
Bartelinck, Casper

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Casper Bartelinck om, in der minne
of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen die hij in de stad Munster te doen
heeft, zoals hij zelf gedaan zou hebben, indien tegenwoordig, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 163v
Convenant

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Havercamp, Henrick Gerritsen
Wijnincks, Anneken
Hermsz, Judith
Hoff, J.

samenvatting

DATUM:

23-05-1655

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Alias Henrick Evertsz
Procureur te Munster

08-06-1655

Erfgenaam
Echtgenote
Schoonzuster
Momber

Wed. G. G. Havercamp

Comparanten verklaren dat vanwege het overlijden en de erfenis van hun
broer Gerrit Gerritsen Havercamp, zij met hun schoonzuster, na
bekendmaking van het testament waarbij de echtgenote alles in
vruchtgebruik krijgt, zijn overeen gekomen dat deze de erfgenamen een
bedrag van ƒ1500 c.g. zal betalen, waarvan comparanten nu ƒ500 c.g.
ontvangen, een zilveren beker en drie zilveren lepels, het restant in twee
termijnen van ƒ500 c.g., de eerste met de stadskermis 1656. Comparanten

129

doen hiermee afstand van alle aanspraken op de erfenis.
bijzonderheden

Geen

De bladzijden 164v en 165 zijn blanco.
376

377

378

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
166
Volmacht

DATUM:

20-06-1655

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Pott, Henrick
Bartolsz, Peepke

samenvatting

Comparant, oom van zijn nicht Anna Margreta Schroders, dochter van zijn
zuster Stientken Pott en Peter Schroder, heeft een volmacht verstrekt aan
zijn neef Peepke Bartolsz om, in der minne of gerechtelijk, te eisen en te
ontvangen van de erfgenamen van Engel Bertus Pott, gewezen voogd van
Anna Margreta Schroder, alle goederen die zij van Coen Dirck Pott heeft
geërfd en bij de erven Pott berusten en daarbij al het noodzakelijke te doen,
met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 166v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Henrick
Janssen, Jan
Smit, Mathijs

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Lambert,
Willemtien en Gerritgien Henrix als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
ieder een pond groot en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te
laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
166v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lucasz, Hilligien
Henricksz, Reijner
Helmichsz, Jan

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

28-06-1655

Wdn. van Juttien Joaquims
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader
Bakker
Lakenmaker

25-07-1655

Wed. van Jacob Hermsz
Voogd
Voogd

130

Eerzaam
Neef - Groningen

Moeder

Hermsz, Jan

379

380

Voogd

Chirurgijn

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hermen, Trientien
Jannichien Jacobsz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind
een bedrag van ƒ1050 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. Zij heeft het vruchtgebruik.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
167
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Sloot tot Cannevelt, Henrick
Witten toe Wittenstein, Adriaen
Vosz v. Steenwijck, Jan de
Munth, Conradus

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Conradus Munth om voor het
gerecht van de stad Zwolle en ten behoeve van Albertus de Booth Greven
als onderpand te verbinden een gedeelte van de goederen van wijlen de
Voss van Steenwijck en echtgenote die in de buurschap Genne liggen voor
een bedrag van ƒ1500 c.g. tegen 5½ procent per jaar, of aan Booth Greven te
verkopen een jaarlijkse rente van ƒ82 c.g. uit de genoemde goederen en
erven.

bijzonderheden

1

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
168
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobs, Henrick
Lubbertsen, Jan
Gerbrants, Jacob

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jacob en Evert Henrix
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ350 c.g. en dan
nog ƒ200 c.g. als opbrengst van moeders kleren en nog ƒ300 c.g. gevestigd
op een hof van de erven van Henrick Everts op den Oort en omdat de oudste
zoon geen ambacht kan leren wegens zwakte, krijgt deze nog extra ƒ50 c.g.;
hij belooft hen lezen, schrijven en verder naar stadsgelegenheid te laten
leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden
zijn. Hij heeft het vruchtgebruik.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

23-08-1655

Volmachtgever
Idem
Idem
Gevolmachtigde

1

Ridder Duitse orde )
Drost IJsselmuiden
2
Administrateur )

) commandeur van Maselandt, gedeputeerde van de Staten van Overijssel
) over de goederen van de weduwe van Henderick de Voss van Steenwijck
tot A. en Glinthuijs en wijlen Helena Hagen
2

DATUM:

04-09-1655

Wdn. van Immigien Hendricks
Voogd
Voogd

131

Vader
Bleker
Schipper

381

382

383

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
168v
Kinderbewijs

DATUM:

09-09-1655

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Hendrickien
Willem, Vribbelt
Voegel, Dirrick Willemsz

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Anna, Willem, Jan en
Jacob Steventsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een
bedrag van ƒ1300 c.g., de dochter een bed met toebehoren en de jongens elk
een 2-jarig veulen op hun achttiende jaar en tevens de opbrengst van vaders
kleren, de pillengaven van de kinderen blijven algemeen bezit, alles te
versterven van het ene kind op het andere; zij belooft hen lezen, schrijven en
een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd
is, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik.
NB. in de kantlijn: op 26-03-1677 bedankt Lambert Rutgersen, echtgenoot
van Anna Stevents, zijn schoonmoeder met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 169
volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wouters, Henrick
Veen, Johan

Wed. van Steven Willemsen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

11-09-1655

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Veen om, in der minne of
gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen tegen Henrick Benier over de
huwelijkse voorwaarden tussen hem, Benier en Hilligien Henrix Bigge
afgesproken en daarbij een rechtvaardige oplossing te vinden.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
169v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Morre, jfr Hendrina
Hoochstraeten, H. v.
Cuinderturff, jkr Gerrit
Veene, dr Johan

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan jkr Gerrit Cuinderturf en dr Johan
Veene om haar zaken waar te nemen en daarbij alle noodzakelijke
handelingen te verrichten.

DATUM:

03-09-1655

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

132

Wed. jkr R. van Twickeloe
Secretaris

384

385

386

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
170
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coops, Hannis
Bornheman, Barnardt

DATUM:

05-11-1655

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant, mede caverende voor zijn broer Hendrick Coops, verstrekt een
volmacht aan Barnardt Bornheman om, zowel binnen als buiten rechten, zijn
zaken waar te nemen, in het bijzonder die tegen Geert Henricks Baerts als
borg voor Eidewerts Aertsfelt en van hem te ontvangen 31 stuks goud die
deze voor ƒ225 c.g. van comparant gekocht heeft, waarvoor Geert Henricks
Baert borg heeft gestaan en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
170v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rolofsz, Henrick
Jansz, Willem
Tamboeur, Jan Jansz

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Roloff, Aeltien,
Anneken, Elsien en Janneken 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.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
171
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pott, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart voor onderstaande Schepenen dat noch hij, noch
iemand van de erven van Jan Pott, voor wie hij caveert, enige aanspraak kan
maken op de garden van wijlen Hans van Hoevel.

DATUM:

07-03-1656

Wdn. van Mettien Herpersz
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

10-03-1656

Comparant

133

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 171
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Broeckhuijsen, ds Henricus
Brouwer, Albertus

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Albertus Brouwer om, in der minne of
gerechtelijk, een zaak waar te nemen tegen Henrick Willemsen Snel,
kerkmeester te Dalfsen, over een stuk land dat nog niet geheel betaald is, het
geld te innen en verder al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
171v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bisschop, Hendrick
Cruwel, Joost

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Joost Cruwel de jaarlijkse rente ad
ƒ50-8-0 c.g., die hij belooft met vier of vijf weken te betalen, als bij
verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
171v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Leeuwendael, jkr Henrick van
Bittersz, Aeltien Dircks

.

387

388

389

DATUM:

09-05-1656

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

30-04-1656

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

07-06-1656

Schuldenaar
Schuldeiseres

Weduwe

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe Aeltien Dircks Bittersz
een bedrag van ƒ100 c.g. dat hij belooft op a.s. 30-10-1656 te betalen met
rente, als bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

134

390

391

392

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
172
Verklaring

DATUM:

21-06-1656

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vribbeltsen, Hendrick
Jans, Ane
Arentsen, Steven

samenvatting

Comparanten verklaren aan Steven Arentsen te hebben overgedragen, ter
vergoeding van een bedrag van honderd daalders, de goederen en
nalatenschap van hun moeder.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
172v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Henrick
Henricksz, Jacob
Willemsz, Willem

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogden de goederen en erfenis van zijn
moeder te hebben ontvangen, waarvoor hij hen bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
172v
Verklaring

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Broederstraat

comparanten

Jansz, Haesken
Hoff, J.
Teilingen, jfr Aeltien van

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

Echtpaar

09-07-1656

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

29-07-1656

Comparante
Momber
Begunstigde

1

Wed. A. Claesz )
Wed. B. Wijntges

samenvatting

Comparante verklaart dat haar huis ten behoeve van jfr Aeltien van Teilingen
jaarlijks bezwaard is met ƒ6 g.g. met Pasen 1657 te betalen en dat volgens
het Stadsboek van Opdrachten dit jaar de rente aan begunstigde is
overgemaakt en belooft deze jaarlijkse rente te voldoen, ook al zijn de
oorspronkelijke rentebrieven verdwenen.

bijzonderheden

1

) koekenbakker

135

393

394

395

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
173
Kinderbewijs

DATUM:

03-09-1656

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lucsen, Hermen
Veene, Joan Tijmensz
Veen, dr Joan
Wende, Jan Dircks vd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lucas, Wendelt en
Dirck Hermsz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind ƒ900
c.g., de opbrengst van moeders kleren en lijfstoebehoren en belooft hen
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het
vruchtgebruik, waarvoor hij al zijn goederen als onderpand stelt.
NB. in de kantlijn: op 13-12-1656 meldt comparant van de voogden de
opbrengst van de kleren e.d. te hebben ontvangen, ƒ474 c.g. en enige
gouden ringen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 174
Kinderbewijs

onroerend goed

Bleek
Kampen, buiten de Hagenpoort

comparanten

Jansen, Hermen
Christoffers, Christiaen
Sturck, Meinert Woltersz

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Henrick, Trine en
Greete Hermsz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen 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 betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik en als onderpand stelt hij
zijn bleek buiten de Hagenpoort.
NB. in de kantlijn: op 06-01-1680 bedankt Hans Berentsen, echtgenoot van
Grete, zijn schoonvader; op 20-10-1683 doen Jan en Hendrik Petersen,
gewezen echtgenoot van Trine, hetzelfde.

bijzonderheden

1

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
174v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Linde, Henrick van der
Helmichsz, Toenis
Bussium, dr Paulus

Wdn. van Geertien Veene
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

06-09-1656

Wdn. van Willemken Jansen
Voogd
Voogd

) bleker

DATUM:

06-09-1656

Comparant
Comparant
Gevolmachtigde

136

1

Vader )

Eerzaam
Advocaat

396

397

398

samenvatting

Comparanten, bedienaars der armen, verklaren dat ten gevolge van de
volmacht aan advocaat Bussium voor het gerecht te Amsterdam
gepasseerd, zij deze autoriseren de erfenis van Jochem Smits, gezel in
Kuinre overleden, onder beneficie van inventaris te aanvaarden en beloven
hem schadeloos te zullen stellen voor alle borgen die hij uit hoofde van
herediteit, zal moeten stellen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 175
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Petersen, Hermen
Bornheman, Barnardt

DATUM:

08-09-1656

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Barnardt Bornheman om zijn zaken
in Kampen en Kamperveen waar te nemen en daarbij al het noodzakelijke te
doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
175v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Hendrick
Bornheman, Barnardt

DATUM:

02-08-1656

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Barnardt Bornheman om, zowel
binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen, speciaal die tegen
Jochem Janssen en daarbij te handelen zoals comparant zelf gedaan zou
hebben, indien aanwezig.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
176
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meijboom, Henrick Evertsz
Twichien, Jacob Henricksz
Meijboom, Henrick Everts

DATUM:

137

15-09-1656

Comparant
Voogd
Voogd

Overleden

399

400

401

samenvatting

Comparante verklaart van wijlen zijn voogden alle goederen en erfenissen
van zijn ouders, grootmoeder en zuster Anneken te hebben ontvangen,
waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
176
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Henrick Henricksen
Lambertsen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Lambertsen een bedrag van
ƒ48 c.g., dat hij belooft terug te betalen tegen a.s. Lichtmis, als bij
verwonnen panden.
NB. in de kantlijn: op 05-03-1657 heeft Femmeken Meijer gemeld dat
schuldenaar aan haar neef Jan Lambertsz alles heeft betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
176v
Convenant

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrix, Henrick
Henrix, Egbert
Dulmen, Berent van

samenvatting

Comparanten, caverende voor hun moeder Geertien Sondaechs, weduwe
Hendrick Driessen, verklaren met hun zwager te zijn overeen gekomen over
de testamentaire dispositie van hun zuster Aeltien Henrix, overleden aan de
pest, dat hun moeder, die haar legitieme portie moet krijgen, een bedrag van
ƒ50 c.g. ontvangt zodat hun zwager de goederen van hun zuster kan
behouden.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 177
Verklaring

onroerend goed

n.v.t

comparanten

Bruijn, Hendrickien

DATUM:

29-10-1656

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

22-11-1656

Comparant
Comparant
Zwager

DATUM:

05-12-1656

Comparante

138

Hoochstraeten, H. van
Janssen, Cornelis
Janssen, Michiel

402

403

404

Momber
Voogd
Voogd

Secretaris

samenvatting

Comparante verklaart van haar voogden de goederen die haar vader heeft
gereserveerd als moeders erfdeel, te hebben ontvangen, waarvoor zij hen
bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
177
Convenant

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Groenestraat

comparanten

Witts, Hermen Hendricks vd
Jansz, Doretee
Beltsnijder Steenbergen, Joan

samenvatting

Comparanten zijn overeengekomen aan Joan Beltsnijder Steenbergen te
betalen een bedrag van ƒ250 c.g. met rente, de kooppenningen volgens
koopcedule van een huis die hem toekomen, waarvoor zij als onderpand
stellen de verbeteringen aan genoemd huis, hun vier koeien en twee pinken.
NB. in de kantlijn: op 09-05-1657 is deze akte gecasseerd.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 177v
Volmacht

onroerend goed

Diverse stukken land
Over-Betuwe

comparanten

Verborch, Henrick
Lodewijcks, Margreta
Boon, Hans

DATUM:

04-12-1656

Comparant
Comparante
Begunstigde

DATUM:

Echtpaar

12-12-1656

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Echtpaar
Huisen

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Hans Boon om namens hen hun
aandeel in twee stukken land en een boomgaard in de Over-Betuwe, in Aett,
over te dragen, na ontvangst van het geld en daarbij al het noodzakelijke te
doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
178
Kinderbewijs

DATUM:

139

02-01-1657

405

406

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stevents, Henrick
Herms, Hermen
Berents, Toenijs

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Geertruit Henrix
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ60 c.g., te versterven
van het ene kind op het andere en belooft hen lezen, schrijven, naaien en
een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik.
NB. in de kantlijn: op 21-08-1669 ontvangt Jan, met toestemming van
Schepenen en Raad, zijn kindsdeel, waarvoor hij de voogden bedankt; op 2406-1674 doet Geertruit hetzelfde.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 178v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Hendrickien
Ottsen, Hermen
Bark, Jacob

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lijsebet en Johannis
Matthijssen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ5 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

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
179
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrijts, Henrick
Gerrijts, Peter
Andries, Henrick

Wdn. van Trijne Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

19-01-1657

Wed. van Matthijs Anthoni
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

Moeder

16-02-1657

Borg
Begunstigde
Aanvrager

Broer

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te stellen voor zijn broer Peter ten behoeve
van Henrick Andries, opdat zijn broer met 8 à 10 dagen zijn zaken met
Henrick Andries regelt, anders moet comparant het voorschieten.

bijzonderheden

Geen

140

407

408

409

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 179
Verklaring

DATUM:

23-02-1657

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rutgersen, Jan
Hendrix, Henrickien
Hendricksen, Wolter
Gerbrantsen, Jacob

samenvatting

Comparanten verklaren van hun voogden alle goederen te hebben
ontvangen die hun vader, Hendrick Crijntsen, als moeders erfdeel had
gereserveerd, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
179
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Evertsz, Henrick
Evertsz, Geertien
Pastoor, Toenis Claesz
Evertsz, Janneken
Kock, Jan Jansz
Ridder, Lambert Jurrisen
Engbert, Jan Carsten van ‘t

Comparant
Echtgenote
Voogd
Voogd

DATUM:

01-04-1657

Comparant
Comparante
Echtgenoot
Comparante
Echtgenoot
Voogd
Voogd

Eerzaam

samenvatting

Comparanten verklaren dat de voogden over wijlen hun zuster Bettien
Evertsz, aan hen hebben overgedragen de erfenis en goederen die zij
hebben geërfd, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
179v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermsen, Hendrick
Hermsen, Jan
Hermsen, Thoenijs
Carsten, Hermen

samenvatting

Comparanten verklaren van hun voogden het geld te hebben ontvangen dat
hun vader als moeders erfdeel had gereserveerd, waarvoor zij hen bedanken
met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

06-04-1657

Comparant
Comparant
Voogd
Voogd

141

410

411

412

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
180
Volmacht

DATUM:

10-04-1657

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mulder, Henrick
Borneman, Bernardus

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Bernardus Borneman om, in der
minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen tegen Claes Hermsen van
Staphorst en anderen in deze regio en daarbij al het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
180
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tobias, Henrickien
Hoff, J.
Winoltsz, Jan

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Koopman Amsterdam
IUDr

25-05-1657

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. H. Jurissen
Eerzaam

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Jan Winoltsz om, in der minne of
gerechtelijk, het geld te innen van Jan Hartgersz dat haar toekomt en daarbij
alles te doen wat nodig is, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
180v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Achter de nieuwe Muur

comparanten

Jansen, Hermen
Pottgieter, Simon Henr.
Lambertsz, Willem

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Merrichien, Jan, Evert,
Cornelis en Aeltien Hermsz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
samen een bedrag van ƒ300 c.g., te versterven van het ene kind op het
andere en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. in de kantlijn: op 16-04-1658 voegt de vader nog toe aan het
kinderbewijs de helft van het huis, geërfd van de grootmoeder.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

142

29-05-1657

Wdn. van Aeltien Luigents
Voogd
Voogd

Vader

413

414

415

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
181
Verklaring

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ulgers, Hermen
Dam, Folcke Alberts v.d.
Mulder, Davidt van

13-08-1657

Comparant
Schipper
Koopman

Amsterdam

samenvatting

Comparant verklaart dat Folcke Alberts van den Dam, schipper op
Amsterdam, hem heeft overgedragen de brieven die zijn koopman in
Amsterdam in een pakje met goederen had gedaan, ten profijte van de
koopman en waarvoor Roloff Nissinck garant staat voor een bedrag van ca.
ƒ500 c.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
181v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Groenestraat

comparanten

Jochemsz, Henrick
Berentsz, Helmich
Jochemsz, Geertien

DATUM:

17-08-1657

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Helmich Berentsz en diens
echtgenote een bedrag van ƒ500 c.g. tegen 5 procent per jaar en stelt als
onderpand de verbeteringen aan zijn huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
182
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claen, Hermen Janssen
Stroo, Henrick Gerritsen
Ilekichs, Gerrit Janssen

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogden de erfenis en goederen van zijn
moeder Geertien Hendrix Claens te hebben ontvangen, waarvoor hij hen
bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

143

08-09-1657

Comparant
Voogd
Voogd

Eerzaam

416

417

418

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 182v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Everts, Henrick
Jans, Louwe
Visscher, Berent

DATUM:

03-10-1657

Comparant
Voogd
Voogd

Burgmeester

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogden, in hun functie van curatoren, het
bedrag van ƒ300 c.g. te hebben ontvangen dat hem bij testament van
Annigien Visschers was gelegateerd, waarvoor hij hen bedankt met belofte
van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 182v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Engbertsz, Hermken
Gerritsz, Sybert
Jansen, Henrick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Sybert, Gerbrich,
Nijse, Henrick, Dirck, Janneken, Hermen en Geert Hermsz als vaders erfdeel
te hebben gereserveerd samen ƒ8 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee
de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 183
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nieuenburg, Henrick Henricks
Hengevelt, Hermen

DATUM:

09-10-1657

Wed. van Geert Jansz
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

23-10-1657

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Roededrager Hattem

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Hermen Hengevelt om namens hem
van de erven van Abraham Janssen te vorderen een bedrag van ƒ216-19 c.g.
wegens geleverd laken en daarbij al het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

144

419

420

421

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 183v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrix, Hermen
Loefs, mr Jan

DATUM:

04-11-1657

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Chirurgijn Vollenhove

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Jan Loefs om, in der minne of
gerechtelijk, van de bewindhebbers der Oostindische Compagnie te
Amsterdam te vorderen de maandcedel van Jan Canneman, zijn oom in
dienst van de Compagnie en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
184
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat, hoek Marktsteeg

comparanten

Jansen, Henrick
Jansz, Ulrick
Canneman, Lambert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Berent Henricks
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind ƒ100 c.g., de
opbrengst van moeders kleren en lijfstoebehoren, behalve de zilveren
bijgordel die voor de dochter is en belooft hen lezen, schrijven en een
handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is,
waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik, waarvoor
zijn huis onderpand is. De dochter Janneken Hendricks is meerderjarig en
ontvangt de gordel en ƒ50 c.g. die de vader over een half jaar zal betalen.
NB. in de kantlijn: op 01-12-1657 heeft de vader ƒ140 c.g. ontvangen voor de
kleren die hij zal verrenten tegen 5 procent; op 08-10-1659 heeft Janneken ,
met echtgenoot Jacob Cornelis, haar deel ontvangen en op 14-03-1666
bedanken de kinderen van Henrick Jansen hun voogden.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
185
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Hendrick
Hoolboom, R.

samenvatting

DATUM:

24-11-1657

Wdn. van Stientken Jansen
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

23-11-1657

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

Comparant verstrekt een volmacht aan R. Hoolboom om al zijn zaken waar te
nemen en te handelen zoal hij zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig.

145

422

423

424

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 185
Volmacht

onroerend goed

Huis, hof en kampje land
Kerspel Epe, buurschap Weestendorp

comparanten

Jansen, Henrick
Jansen, Gijsbert
Lemmich, dr Joannes

DATUM:

01-12-1657

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Pleegzoon
Procurator Arnhem

samenvatting

Comparant en de zoon van Jan Gijsbertsen, verstrekken een volmacht aan
dr Joannes Lemmich om voor de heren van de Rekenkamer van Arnhem
gerechtelijk te transporteren aan Hermen Jacobs en Geertien Gerrits een
huis, hof en kamp land en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 186
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ossenbrugge, Hendrick Dirr. van
Janssen, Hillebrant
Boldewijns, Derrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Trientien Hendrix als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd twee pond groot en belooft haar
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Namen van de voogden staan niet vermeld in de akte.

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
186
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Floris, Hendrick
Oirbank, Johannes
Florissen, Dries

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Claes Hendricksen als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ45 c.g. en belooft hem lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader

DATUM:

DATUM:

05-11-1657

Wdn. Peternella Everts
Voogd
Voogd

12-12-1657

Wdn. van Lutte Claes
Voogd
Voogd

146

Vader

Vader

verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

425

426

427

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
186v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Broeckhuijsen, ds Hendrick
Brouwerus, Albartus

samenvatting

Comparant, predikant in de Meijerij van Den Bosch, verstrekt een volmacht
aan Albert Brouwer om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken in Kampen
waar te nemen en daarbij alle noodzakelijke maatregelen te treffen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
187
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dursten, Henrick van
Hermsen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart dat hij als mede-voogd over de zoon van Hermen
Wijbrants Veene en Willemken Jansz, Jan Hermsen, heeft ontvangen een
bedrag van ƒ36-9 c.g. van de verkochte goederen van de moeder, dat hij
jaarlijks zal verrenten tegen 5 procent; verder heeft hij een zwarte mantel,
een gouden signetrinck (zegelring) en een kralen ketting in bewaring, die
voor de helft van zijn zuster is.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
187
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lambertsz, Hillichien
Jansen, Arent
Àlbertsen, Henrick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Jansen als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1100 c.g. en belooft hem
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede

DATUM:

niet vermeld

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

‘s-Hertogenbosch

22-02-1658

Comparant
Pupil

DATUM:

09-03-1658

Wed. van Jan Claesen
Voogd
Voogd

147

Moeder

moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het
vruchtgebruik.

428

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
188
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Hilleken
Dircks, Cornelis
Jansen, Berent

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Peter en Trude
Jansen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van
vijftig daalders en belooft hen lezen, schrijven en de dochter ook naaien 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 04-06-1683 bedankt Gerrit Jansn, erfgenaam van Peter,
de voogden met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM:

10-03-1658

Wed. van Jan Gerritsz
Voogd
Voogd

Moeder

De bladzijden 188v t/m 189 zijn blanco.
429

430

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
189v
Kinderbewijs

DATUM:

24-03-1658

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kiliaens, Hans
Riet, Andries
Adams, Adam

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Joost, Dirckien en
Lijsbeth Hans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd voor de zoon ƒ6
c.g en voor de dochters samen ƒ30 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en
een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 189v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Hermen

Wdn. van Aeltien Dirx
Voogd
Voogd

DATUM:

09-06-1662

Comparant

148

Vader

Gerritsen, Dirrick
Renen, Berent van

431

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogden de goederen van zijn ouders te
hebben ontvangen, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 190
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stuirman, Hendrick
Werners, Anna
Veene, Johan
Tijdeman, Peter

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Willem Werners, in leven licentmeester,
verstrekken een volmacht aan Johan Veene om, zowel binnen als buiten
rechten, hun zaken waar te nemen, in het bijzonder die tegen de weduwe van
Johannes Bornheman over het invorderen van enige huiskooppenningen en
daarbij al het noodzakelijke te doen. Hetzelfde geldt voor Peter Tijdeman,
voogd over de kinderen van zijn broer Dirrick Tijdeman, die ook een
volmacht geeft.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

09-06-1662

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
Voogd

Chirurgijn te Deventer
Echtgenote
IUDr

De bladzijden 190v t/m 194v zijn blanco.
432

433

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
195
Volmacht

DATUM:

29-12-1652

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Plancius, ds Jacobus
Kroes, Piter de

samenvatting

Comparant, oom en voogd over zijn neef Anthonius Plancius, verstrekt een
volmacht aan Piter de Kroes om bij de bewindhebbers van de Oostindische
Compagnie te Amsterdam het geld te vorderen van de laatste uitdeling dat
hem toekomt en daarbij al het nodige te doen

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 195v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

149

14-01-1653

Predikant Kampen
Koopman Amsterdam

comparanten

434

435

436

Jaspersen, Jurrien
Adams, Annigien
Milder, David van der

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Koopman Amsterdam

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan David van der Milder een bedrag
van ƒ570 c.g. wegens geleverde wol, waarvoor reeds beslag is gelegd op
hun goederen; zij betalen nu ƒ100 c.g. en de rest zo snel mogelijk, waarbij
schuldeiser het recht behoudt tot verkoop van hun goederen en voorgaat op
alle andere crediteuren.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
196
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobs, Jannegien
Breda, R. van
Ootmarsum, Lucas van

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Lucas van Ootmarsum om namens
haar de afrekening van de voogden over haar kinderen bij te wonen voor de
scholtis van Wanneperveen en daarbij te handelen in haar geest.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
196v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Thijs, Jannetien
Backer, Jan Kierssen
Baers, Goert Henrix te

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Thijs, Mechteltien,
Henrick en Berend Bouwents als vaders erfdeel te hebben gereserveerd
samen ƒ4 c.g. en vaders lijfstoebehoren 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

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
197
Volmacht

DATUM:

17-01-1652

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

Wed. Jan A. Slachboom
Secretaris

04-01-1653

Wed. van Bouwen Bouwers
Voogd
Voogd

DATUM:

150

03-02-1653

Moeder

437

438

439

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heereman, ds Jacobus
Wentbeijel, ds Johannes D.

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan ds Johannes David Wentbeijel om,
zowel binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen en daarbij al het
nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
197
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cornelijssen, Jan
Janssen, Jan
Keijser, Frans

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Christiaen Jans als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot en belooft hem
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 197v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dominicus, Jan
Steen, Cornelijs

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

03-02-1653

Wdn. van Jennigien Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

Predikant Loosdrecht
Conrector Kampen

Vader
Tromslager

08-02-1652

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Cornelijs Steen om, zowel binnen als
buiten rechten, zijn zaken waar te nemen voor het hof van Arnhem en andere
gerechten in Gelderland en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
198
Transport van gelden

onroerend goed

Niet vermeld

DATUM:

151

11-03-1653

comparanten

440

441

Vecht, jfr Joanna van der
Hoff, J.
Lievendael, jkr Henrick van

Comparante
Momber
Begunstigde

Wed. Sloots
tot Oosterholt

samenvatting

Comparante verklaart gerechtelijk te hebben over gedragen aan haar neef jkr
Henrick van Lievendael een bedrag van ƒ1500 c.g. afkomstig van haar
zwager Johan van Lievendael aan wie zij in 1646 het geld, geërfd van Saris
Jansen van der Grunde, heeft geleend om zijn schuld te betalen, minus de
huur van het huis waarin zij woont. Verder nog een bedrag van ƒ280 g.g. ,
zoals eertijds afgesproken met haar zwager Johan en de weduwe
Steenbergen, waarvoor haar land in Kamperveen onderpand is en dan nog
ƒ100 c.g. die zij aan haar zwager heeft voorgeschoten als aflossing van enig
zilverwerk. Tenslotte cedeert zij aan haar neef ƒ200 g.g. met rente die haar
zwager nog schuldig is wegens een obligatie dd 24-06-1627.

bijzonderheden

Meer details in de akte.

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 198v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Orbaenus, Johannes
Thijmens, Jannigien
Leenders, B.

DATUM:

17-03-1653

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Slotenmaker

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan B. Leenders een bedrag van
ƒ388-17-8 c.g. wegens geleverde wol en beloven dit te betalen over twee
maanden van nu, waarvoor zij al hun goederen als onderpand stellen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
199
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Beltsnijder Steenberch, Joan
Dijck, Henrick

DATUM:

21-03-1653

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Onderschout Epe

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Dijck om, in der minne of
gerechtelijk, alle uitstaande schulden, pachten en renten te ontvangen in
Epe en Vollenhove en speciaal om van Gijsbert Jansz, brouwer te Heerde, de
schulden te innen die deze nog moet betalen en verder al het noodzakelijke
te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

152

442

443

444

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
199v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Datelen, Jan van
Vuil, Dirck Jansz

DATUM:

28-03-1653

Schuldenaar
Schuldeiser

Koopman Amsterdam

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dirck Jansz Vuil een bedrag van
ƒ1033-8 c.g. wegens levering van drie balen wol, waarvoor hij belooft tegen
a.s. Pasen aan de koopman twee halve lakens te zenden. Als onderpand stelt
hij al zijn gereedschap en goederen om de rest te betalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 200
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aecken, Jacob van
Erckelens, Jacob
Craenhals, Joris

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Itien Jacobs als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g., een zilveren kop,
een boek met zilverwerk, twee gouden ringen en een zilveren gordel met
bijhangsel en belooft haar lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en
gte doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
200v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bruijnenburch, Barbara
Cracug, Jan
Willems, Joost
Geelraedt, Hendrick

samenvatting

Comparante verklaart van haar voogden alle goederen van haar oom Wessel
Janssen ontvangen te hebben, waarvoor zij hen bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

21-04-1653

Wdn. van Geertruijdt ter Huijren
Voogd
Voogd

DATUM:

153

Vader

26-04-1653

Comparant
Echtgenoot
Voogd
Voogd

445

446

447

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
200v
Kinderbewijs

DATUM:

27-04-1653

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bleecker, Jan Hendricksen
Backer, Gerrit Willemsen
Lambertsen, Dirrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Evertien en Hermtien
Jansz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen honderd
rijksdaalders en een bed met toebehoren en belooft hen lezen, schrijven en
een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is,
waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 201
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis cum annexis en hof
Kampen, in de Hagen, tussen Aeltien Gerrits en Evert de Menist

comparanten

Moppe, Jan Hendricksen
Jans, Marrigien
Prins, Berendt Dirricksen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Berendt Dirricksen Prins een
bedrag van ƒ204 c.g. wegens geleverd bier en ƒ15 c.g. kosten, waarvoor
beslaglegging is aangekondigd en stellen als onderpand voor de betaling
hun goederen en hun huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 201
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Panhuijs, Jan Jansen
Veene, dr Joan
Luicksen, Hermen
Luicksen, Dirck

samenvatting

Comparant verklaart dat de erfgenamen van Aeltien Dircks, als aflossing van
een obligatie, gepasseerd door Gerrit Willems neef van overledene, een
bedrag van ƒ4000 c.g. hebben vrijgemaakt, waarvan hij ƒ1200 c.g. met rente
over drie jaar ontvangt en neef Gerrit ook zijn aandeel.

bijzonderheden

Geen

Wdn. Jannigien Lubberts
Voogd
Voogd

DATUM:

07-05-1653

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

Vader

Echtpaar

26-05-1653

Comparant
Erfgenaam
Erfgenaam
Erfgenaam

154

448

449

450

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 201v
Schuldbekentenis

DATUM:

01-06-1653

onroerend goed

Brouwerij en behuizing

comparanten

Coster, Jan Henricks
Meijer, Jacob de

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob de Meijer, mede-voogd over
Trijntje Petersz, dochter van Peter Jansen Grietmulder en Annigien
Augustinus, een bedrag van ƒ700 g.g. tegen 5 procent per jaar; als
onderpand stelt hij de kooppenningen van de brouwerij van Henrick
Rijnvisch, die hem toekomen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 202v
Transport van gelden

onroerend goed

Huis en erve
Kampen, Nieuwstraat, hoek Extersteeg

comparanten

Gorte, Jan Henrick
Meijer, Jacob de

samenvatting

Comparant verklaart gerechtelijk te hebben overgedragen aan Jacob de
Meijer een bedrag van ƒ900 g.g., te weten ƒ200 g.g. voor diens vrouw en
hemzelf en ƒ700 g.g. t.b.v. de nakinderen van comparant en Aeltien Henricks
Claen; het betreft de resterende kooppenningen van het huis van Berent
Jacobsz.
NB. in de kantlijn: op 16-05-1655 meldt Jochum Henrix Doorneboeckholt,
man van Geessien van Quiren, dochter Jan Henrick Gorte, van de voogden
over de vrouw van Jacob de Meijer, de helft ontvangen te hebben van
genoemde ƒ700 g.g.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
202v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coopsen, Hendrik
Meijer, Jacob de

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

01-06-1653

Comparant
Begunstigde

DATUM:

04-08-1670

Gevolmachtigde
Volmachtgever

De weduwe van …

samenvatting

Comparant verklaart, namens de weduwe van Jacob de Meijer, op de hoogte
te zijn van voorgaande akte.

bijzonderheden

Geen

155

451

452

453

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
203
Transport van gelden

DATUM:

17-05-1653

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Hendricksen, Jan
Claes, Anna

samenvatting

Comparant verklaart aan de weduwe van Thijs Lubbertsen Draecks te
hebben overgedragen ƒ27-10 c.g. afkomstig van een rentebijschrijving van
een erf in Oldebroek van jkr Johan de Baeck, waarvan zijn zwager Jacob
Henricksen Eckelboom de rentebrief bezit.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 203
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Havecamp, Jan
Lamberts, Berent
Berents, Toenijs

samenvatting

Comparant, mede namens zijn moeder Grete Poelmans, verklaart van zijn
zwager Berend Lamberts de erfenis en alle goederen van diens echtgenote,
zijn zuster Trijntien Havecamp, voor hem en zijn moeder te hebben
ontvangen, waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring. Toenijs
Berents staat borg voor een en ander.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 203v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrix, Itien
Gerrijtsen, Dirck
Richter, Jurrien Louwens

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aeltien en Geertruit
Gerrijts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ30 c.g. en een graf in de
Bovenkerk en belooft hen lezen, schrijven en wat verder nodig is te laten
leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Comparant
Begunstigde

DATUM:

Blikslager
Wed. Thijs L. Draecks

27-06-1653

Comparant
Zwager
Borg

DATUM:

156

30-06-1653

Wed. Gerrijt Berents
Voogd
Voogd

Moeder

454

455

456

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
204
Volmacht

DATUM:

16-08-1653

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jappin, David
Sichterman, Wolterus

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Wolterus Sichterman om, in der
minne of gerechtelijk, al zijn zaken waar te nemen op de aanstaande Lottinck
in Drenthe en daarbij al het noodzakelijke te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 204v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Borchart, Jurrien
Berents, Gerrit
Berents, Peter

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Jurriensen als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g. en belooft hem lezen, schrijven en
een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn. Als onderpand stelt hij het
brouwerijhuis dat hem toekomt, op het Bolwerk naast de Bovenpoort.
NB. in de kantlijn: op 12-10-1658 heeft de voogd het geld van de vader
ontvangen, waarvoor hij hem bedankt.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
204v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerbrantsen, Jan
Helmont, Jan Jansen van
Haegedooren, Michael

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerbrant en Trijne als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk een rosenobel 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

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

16-08-1653

Wdn. van Hilligien Herms
Voogd
Voogd

DATUM:

157

Koopman
IUDr

Vader

07-10-1653

Wdn. van Aeltien Thijs
Voogd
Voogd

Vader

457

458

459

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
205
Verklaring

DATUM:

17-10-1653

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cock, Jelijs
Conradus, Dirck

samenvatting

Comparant, aan wie ten gevolge van de rechterlijke uitspraak dd 23-06-1653
tussen hem als requirant en Dirck Conradus ter andere zijde de legitieme
portie van zijn grootmoeder ad ƒ210 c.g. is toegekend, verklaart dat hij deze
legitieme portie van de weduwe van zijn voogd, Gerrijt Avercamp, heeft
ontvangen, waarvoor hij bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 205v
Verklaring

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat, hoek Morrensteeg

comparanten

Gorte, Joan Hendrick
Stroo, Henrick Gerritsz
Elkinck, Gerrit Jansen

samenvatting

Comparant verklaart te hebben over gedragen aan Henrick Gerritsz Stroo en
Gerrit Jansen Elkinck, voogden over de kinderen van Jan Henricksen
Claens, een bedrag van ƒ500 g.g. met rente, dat comparant toekomt van
wegen de kooppenningen van zijn huis door de luitenant Anthoni
Bruggeman.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
206v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dursten, Jan Jansen van
Leijden, Jan Jansen van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zoon Jan Jansen van Leijden om
van de bewindhebbers van de Oostindische Compagnie te Amsterdam de
twee maanden gage te vorderen van zijn zoon Ocker Jansen die aan hem,
comparant, overgedragen zijn en verder om van Hermen Goerts uit
Amsterdam de ƒ80 c.g. te innen die hem toekomen en verder daarbij alle
noodzakelijke maatregelen te treffen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

Comparant
Comparant ter andere zijde

DATUM:

Comparant
Begunstigde
Begunstigde

DATUM:

158

18-10-1653

Eerzaam

28-10-1653

Volmachtgever
Gevolmachtigde

460

461

462

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 207
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Steenbergen, Jacob
Steenbergen, Roloff
Benthem, Everwijn

DATUM:

29-10-1653

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Gwevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, verstrekt comparant op zijn beurt een volmacht
aan Everwijn van Benthem om diens zaken waar te nemen in de provincie
Overijssel en daarbij alles wat nodig is te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
207v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heijmensen, Johannes
Hendrix, Annigien
Cool, Anthonis

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Anthonis Cool een bedrag van
ƒ332 c.g. wegens geleverd zaad en belooft dit tegen 5 procent terug te
betalen tegen Pasen 1655, waarvoor hij al zijn roerende en onroerende
goederen als onderpand stelt.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
207v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat, tussen de gruttenmulder en Lambert Kistemakers

comparanten

Munster, Jurrien van
Willems, Geessien
Nijhoff, Gerrijt Woltersen
Rijnvis, Egbertien

DATUM:

11-11-1653

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

19-11-1653

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Eerzaam - Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerrijt Woltersen Nijhoff en
echtgenote een bedrag van ƒ450 c.g. tegen 5 procent per jaar, waarvoor zij
speciaal verbinden hun huis met alle verbeteringen.

Bijzonderheden

Geen

159

463

464

465

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
208
Verklaring

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Evertsz, Janneken
Kock, Jansen
Twichien, Jacob Henricks
Evertsz, Henrick

01-12-1653

Comparante
Echtgenoot
Voogd
Voogd

Oom

samenvatting

Comparante verklaart van haar oom en voogd de erfenis en goederen te
hebben ontvangen van haar ouders, grootmoeder Geertien Arentsz en haar
zuster Anneken Evertsz, waarvoor zij hem en de mede-voogd bedankt, met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 208v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en where
Kampen, Nieuwstraat, tussen de gruttenmolen en Lambert Kistemaker

comparanten

Munster, Jurrien van
Willems, Geessien
Luickssen, Jan
Alberts, Geessien

DATUM:

05-12-1653

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Eerzaam – echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Luickssen en echtgenote
een bedrag van ƒ600 c.g. tegen 5 procent, dat zij beloven te betalen tegen
Michael a.s., waarvoor zij de verbeteringen van hun huis als onderpand
stellen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
209
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Boudewijns, Jacob
Bonthe, Thomas de

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogd de erfenis en goederen van zijn ouders
en grootmoeder te hebben ontvangen, waarvoor hij hem bedankt met belofte
van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

19-12-1653

Comparant
Voogd

160

Eerzaam

466

467

468

469

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
209v
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Dircksz, Jacobien
Jansen, Henrick
Jansen, Otto

DATUM:

14-01-1654

Volmachtgeefster
Echtgenoot
Gevolmachtigde

Elburg

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Otto Jansen om, in der minne of
gerechtelijk, de erfenis en goederen te vorderen van haar nicht Lisbeth de
Hondt, overleden in Antwerpen en daarbij al het nodige te doen, met macht
van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 210
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schuit

comparanten

Petersz, Job
Willemsz, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Willemsz een bedrag van
ƒ450 c.g. wegens geleverde tarwe en stelt als speciaal onderpand zijn schuit
met toebehoren, nog bezwaard met ƒ180 c.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 210v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Andriessen, Jan
Cock, Jan Andriessen
Benthem, dr Everwijn van

samenvatting

Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan dr Everwijn van Benthem
om hun zaken waar te nemen in het bijzonder die tegen Peter Janssen en
daarbij al het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
210v
Schuldbekentenis

DATUM:

03-01-1654

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

161

30-01-1654

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Genemuiden
Eerzaam

03-02-1654

Broers

470

471

onroerend goed

Huis
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Munster, Jurrien van
Hilken, Mathijs

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Mathijs Hilken een bedrag van ƒ400
c.g. resterende schuld, waarvoor hij reeds gepand is; hij belooft dit te
betalen met ƒ100 c.g. per jaar, waarvoor zijn goederen en zijn huis als
onderpand dienen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 211
Borgstelling

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Dijck, Jan Gerrijtsen van
Steern, vrouw van der
Bon, de weduwe

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

22-02-1654

Borg
Begunstigde
Aanvraagster

1

Echtg. burgm. Vos )

samenvatting

Comparant heeft zich borg gesteld voor vrouw van der Steern op verzoek
van de weduwe Bon voor een bedrag van ƒ450 c.g., waarvoor hij reeds
beslag heeft aangekondigd en dat betaald moet worden in mei a.s., anders
mag de weduwe Bon beslag laten leggen.

bijzonderheden

1

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
211v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Acksis, Isabella
Hoff, J.
Willemsz, Lucas

) van Vollenhoo

DATUM:

22-02-1654

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Echtgenoot

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om in Zutphen van
zijn zwager Joris Toll te ontvangen een legaat van ƒ150 c.g. afkomstig van
wijlen hun broer Hubert Folckers, overleden in Amsterdam en bij de
weeskamer berustend en aan hen vermaakt, waarvan Trintgen Acksis,
comparantes moeder, het vruchtgebruik heeft; zij autoriseert haar
echtgenoot dit bedrag uit te lenen aan genoemde zwager, zolang de moeder
nog leeft.

bijzonderheden

Geen

162

472

473

474

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
212
Kinderbewijs

DATUM:

11-03-1654

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meijer, Jan
Jansen, Egbert
Janssen, Berend

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Moses, Abraham
en Nijsien Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een
pond groot en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en
te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 212v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Andriessen, Jan
Andries, Berent
Berents, Berent

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Berentien, Andries,
Geertien en Hendrick Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
samen ƒ150 c.g. en voor de kleren en kleinodien nog 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. Dit onder verband
van zijn persoon en goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
213
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willems, Juttien
Breda, R. van
Baeck, dr Herman de

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan dr Herman de Baeck om een bedrag
van ƒ150 c.g. te innen, staande in Twente op naam van Berent Berents en
daarbij alle formaliteiten te vervullen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Marrigien de Roose
Voogd
Voogd

DATUM:

01-04-1654

Wdn. van Hillichien Berents
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

23-05-1654

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

163

Vader

Wed. B. Luijckssen

475

476

477

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
213
Volmacht

DATUM:

03-06-1654

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bouwers, Jan
Langenburch, Goswinus v.

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Goswinus van Langenburch om zijn
zaken waar te nemen in deze stad, zowel binnen als buiten rechten, met
name die tegen Cornelis Hendricksen Peerdevoet van Duisburg en daarbij al
het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
213v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Franssen, Isack
Claris, Geesien Jans
Stroo, Henrick Gerritsen
Elinck, Gerrit Janssen

samenvatting

Namens zijn echtgenote, verklaart comparant van haar voogden het geld te
hebben ontvangen dat haar toekwam van Geesien Hendrix Claris, waarvoor
hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 213v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gaeme, Jan ten
Leusinck, Jan
Hermsen, Jan
Evertsen, Jan

samenvatting

Comparanten, ooms van Gerrit Arentsen, verklaren van de voogden van hun
neef te hebben ontvangen alle goederen die zijn moeder Elsien Eenck als
vaders erfdeel voor hem had gereserveerd, waarvoor zij hen bedanken met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Mulder in Wezep

06-06-1654

Comparant
Echtgenote
Voogd
Voogd

DATUM:

26-06-1654

Comparant
Comparant
Voogd
Voogd

164

78

479

480

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
214
Volmacht

DATUM:

26-06-1654

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hell, Johan
Benthem, Everwijn van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Everwijn van Benthem om zijn zaken
waar te nemen en daarbij alles te doen wat nodig is.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
214v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jappin, Joanna
Lespiere, Hermannus
Jappin, David
Jappin, Joan
Hoff, Joan

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

10-07-1654

Comparante
Echtgenoot
Vader
Voogd
Voogd

Predikant te Sneek

Ontvanger

samenvatting

Comparante verklaart van haar vader de erfenis en goederen te hebben
ontvangen van haar moeder, haar grootmoeder Jamia Seullijn en haar tante
Anneken Roemers, waarvoor zij hem en de voogden bedankt met belofte
van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
215
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerbrantsen, Jan
Hansbergen, mr Jan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn mr Jan Hanbergen een bedrag van ƒ20
c.g. wegens achterstallige huishuur, dat hij belooft te betalen op Michael a.s.
onder verband van zijn persoon en de goederen, die reeds per arrest onder
schuldeiser berusten en waarvan schuldenaar afziet van het
eigendomsrecht.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

12-07-1654

Schuldenaar
Schuldeiser

165

481

482

483

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
215v
Volmacht

DATUM:

12-07-1654

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wilsem, jfr Jenneken van
Breda, R. van
Graeve, Johan van den

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar zoon Johan om haar zaken
waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en daarbij alle nodige
maatregelen te treffen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 216
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coeninck, Jacob
Berentsen, Berent
Jurriaenssen, Michiel

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

Wed. G. J. vd Graeve
Secretaris
Zoon

25-07-1654

Wdn. van Grete Jans
Voogd
Voogd

Vader
Schoenmaker

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jacob, Hendrick,
Marten en Annichien Jacobs als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk
ƒ1 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
216
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ruuters, Jan Dirricksen
Duelcken, Jannigien van
Willemsen, Jan
Willems, Aeltien
Vloet, Dirrick
Janssen, Coenraedt

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Dirrick Vloet en Coenraedt
Janssen om …….

bijzonderheden

Niet af

DATUM:

166

14-08-1654

Volmachtgever
Echtgenote
Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

484

485

486

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 216v
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

Een leen
Suetenmarcke, in het Lierbroeck

comparanten

Boecop, jkr Johan Theodoor van
Henrix, Geert

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Geert Henrix om namens hem een
leen over te dragen aan jkr Henrick Pinninck, groot acht morgen land en
daarbij al het noodzakelijke te doen naar leenrecht.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 216v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis
Kampen, Geerstraat

comparanten

Jans, Vrouwken
Cool, Joannes
Hermsen, Hermen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Catharina en
Janneken Stephani als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ50 c.g. en
een bed met toebehoren en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te
laten leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de
voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik en stelt als onderpand het
huis dat zij samen met haar moeder Jannigien Claes bezit.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
217
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoberinck, Joan
Heiningum, Godefredum

DATUM:

29-08-1654

Volmachtgever
Gevolmachtigde

19-08-1654

Wed. van Henrick Stephani
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

12-09-1654

Volmachtgever
Gevolmachtigde

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Godefredum Heiningum om, zowel
binnen als buiten rechten, al zijn zaken waar te nemen die hij voor het hof
van Gelderland te doen heeft en daarbij te handelen in de geest van
opdrachtgever, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

) voor het hof van Gelderland

167

1

IUDr – advocaat )

487

488

489

490

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 217v
Kinderbewijs

DATUM:

20-09-1654

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Reijnerts, Jan
Gerrijtsen, Hermen
Berentsen, Lubbert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hermen en Rijckien als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een pond groot en belooft
hen lezen, schrijven en een ambacht te laten leren en te doen wat een goed
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Naam overledene is niet vermeld.

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
218
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Olen, Johannes ab
Hardenberch, Arent van
Lomeker, dr Joannes

Wdn. van …
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

02-10-1654

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Predikant
Secretaris Vollenhove

samenvatting

Comparanten, voogden/familie over de kinderen van Joan van Hardenberch,
verstrekken een volmacht aan Joannes Lomeker om, in der minne of
gerechtelijk, al hun zaken in Kuinre waar te nemen en al het noodzakelijke te
doen,met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 218v
Intrekken volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wilsem, Jannigien van
Andriessen, Jan

samenvatting

Comparante verklaart de volmacht die zij dd 28-05-1650 in Haarlem gegeven
heeft aan haar neef Bartolt van Wilsem, inzake de invordering van de
nalatenschap van haar oom Thijman van Wilsem, in te trekken.

bijzonderheden

Geen

RAK 93

FOLIO:

DATUM:

13-10-1654

Volmachtgeefster
Momber

218v

DATUM:

168

13-10-1654

Wed. A. Willemsen

491

onderwerp

Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wilsem, Jannigien van
Andriessen, Jan
Veene, Johan

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. A. Willemsen
IUDr

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Johan Veene om, zowel binnen als
buiten rechten, haar zaken waar te nemen en in het bijzonder om van Bartolt
van Wilsem, haar gewezen gemachtigde, een afrekening te eisen van zijn
administratie bij het afwikkelen van de geldzaken en goederen op de Veluwe
van haar oom Thijmen van Wilsem en daarbij al het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
219
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Creuger, Jan Berentsen
Vrijdagh, Jan Goertsen
Wilde, Reijnder Janssen ten

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lutgertien, Jan,
Berendt, Annigien, Marrigien en Hermen Janssen als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ700 c.g. en nog ƒ200 c.g. na de dood
van hun grootvader Geert Janssen, 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 betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij
heeft het vruchtgebruik.
NB. in de kantlijn: op 04-10-1661 melden Lutgertien Jans Creuger, met
echtgenoot Egbert Jansen ten Doorn en Jan Janssen Creuger hun deel te
hebben ontvangen, tevens het deel van hun twee broers en zuster Marrigien.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

22-10-1654

Wdn. van Geertruijdt Geurts
Voogd
Voogd

Vader

Bladzijde 219v staat na folio 221.
492

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 220
Kinderbewijs

DATUM:

14-12-1654

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrijts, Jennigien
Gelder, Jan van
Adamssen, Gerrijt

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Marrigien, Sacharias,
Trijntien, Steven en Henric Stevents als vaders erfdeel te hebben
gereserveerd ieder ƒ1 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.

Wed. van Steven Stevents
Voogd
Voogd

169

Moeder

493

494

495

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 220
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis en erve
Kampen, Burgwal

comparanten

Sluijters, Janneken
Cool, Joannes
Ligger, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Evert
Rijnvisch als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van
ƒ1400 c.g. en de opbrengst van de kleren en lijfstoebehoren en een
passende uitzet en belooft hen lezen en schrijven te laten leren en te doen
wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.
Zij heeft het vruchtgebruik en stelt als onderpand de verbetring aan haar
huis en haar andere goederen

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
221
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rouhorst, Jan Janssen
Hengeloo, Gerrijt Lodewijcks v.

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Gerrijt Lodewijcks van Hengeloo om,
in der minne of gerechtelijk, te vorderen van Egbert ter Borch een bedrag
van zestig daalders met de verlopen rente die hem volgens een obligatie
toekomen en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 221
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Quint, Johannes
Herms, Elsien
Ram, Everhardt
Bonte, Thomas de

DATUM:

08-02-1655

Wed. van Henrick Rijnvisch
Voogd
Voogd

DATUM:

DATUM:

19-02-1655

Volmachtgever
Gevolmachtigde

19-02-1655

Comparant
Echtgenote
Voogd
Voogd

170

Moeder
Predikant

Burgemeester

496

497

498

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogden de erfenis en alle goederen te hebben
ontvangen van zijn grootmoeder Elsien Herms, waarvoor hij bedankt met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
219v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Jan
Janssen, Hermen
Janssen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Janssen als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ30 c.g. en belooft hem lezen, schrijven en
een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is,
waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik en stelt als
onderpand zijn linnenweefgetouw.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 221v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Quint, Johannes
Herms, Elsien
Ram, dr Everhardt
Bonte, dr Thomas de

DATUM:

07-11-1654

Wdn. van Elsien Gerrits
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

19-02-1655

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Echtpaar
Burgemeester

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan dr Everhardt Ram en dr Thomas
de Bonte om, zowel binnen als buiten rechten, hun zaken waar te nemen
tegen Burgemeester Worst en daarbij te handelen zoals comparant zelf
gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie.
NB. in de kantlijn: op 08-08-1654(?) meldt volmachtgeefster dat deze
volmacht ook geldt voor haar kinderen bij wijlen burgemeester Backer.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 222
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

171

22-02-1655

499

500

501

comparanten

Andrisen, Jelle
Everdingen, Anneken van
Egbertsz, Hilbrant

Borg
Begunstigde
Aanvrager

samenvatting

Comparant stelt zich borg voor Anneken van Everdingen op verzoek van
Hilbrant Etgbertsz voor de aanspraken die deze op haar meent te hebben;
Anneken van Everdingen heeft belooft de borg schadeloos te stellen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 222
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Carel, Jan Berentsen
Claesz, Grete
Claesen, mr Henrick
Geertsz, Thijs

DATUM:

01-03-1655

Comparant
Echtgenote
Comparant
Executeur

Wielmaker

samenvatting

Comparanten verklaren van Thijs Geertsz te hebben ontvangen hetgeen
wijlen diens echtgenote Greetien Hermsz hen bij testament had vermaakt,
waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
222v
Volmacht

onroerend goed

Huis
Aerdenburg

comparanten

Bogaerdt, jfr Johanna
Breda, R. van
Borch, Bernhardt ter

DATUM:

01-03-1655

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

1

Luitenant onder )

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Bernhardt ter Borch om namens
haar een obligatie te innen die bij de heer van der Haer berust, de zaak van
Marinus Minne voor het gerecht van Sluis te regelen en haar huis in
Aerdenburg te verkopen en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 223
Volmacht

) kapitein Rijtterwijck

DATUM:

172

05-03-1655

502

503

504

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Smeer, Jacob
Langenburch, Goswinus

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Goswinus Lamngenburch om zijn
zaken in Kampen waar te nemen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
223
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berents, Jan
Louwers, Geert
Jurriaens, Marrigien

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Schipper Amsterdam

07-03-1655

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Geert Louwers een bedrag van
honderd daalders wegens achterstallige huishuur en belooft dit te betalen in
mei a.s., waarvoor hij zijn persoon en goederen als onderpand stelt, als bij
verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
223v
Transport van gelden

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Leeuwendael, jkr Henrick van
Bonthe, Thomas de

samenvatting

Comparant verklaart gerechtelijk te hebben gecedeerd aan Thomas de
Bonthe een bedrag van ƒ510 c.g. afkomstig van de goederen in Amsterdam
zijn voorkinderen, die hem toekomen gedurende drie jaar als lijfrente.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 223v
Transport van gelden

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Leeuwendael, jkr Henrick van

DATUM:

Comparant
Begunstigde

DATUM:

173

12-03-1655

tot Oosterholt
Burgemeester

12-03-1655

Comparant

tot Oosterholt

Veene, Joan

505

Begunstigde

samenvatting

Comparant verklaart te hebben overgedragen aan Joan Veene een bedrag
van ƒ200 c.g. lijfrente dat hem gedurende drie jaar toekomt, betaalbaar per
half jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
224
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sloot, jkr Johan
Veene, Johannes

samenvatting

DATUM:

Volmachtgever
Gevolmachtigde

507

IUDr

Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Veene om, in der minne of
gerechtelijk zijn zaken in Kampen en Overijssel waar te nemen …
NIET AF

bijzonderheden

506

14-03-1655

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
224v
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

Huis
Kampen, Broederstraat

comparanten

Janssen, Jonas
Joris, Madaleentien

22-03-1655

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Wed. Jan Thomas

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn moeder om, zowel binnen als
buiten rechten, zijn zaken waar te nemen en vooral om haar huis te mogen
belenen en verder al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
224v
Convenant

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Alberts, Jan
Alberts, Hermen
Janssen, Albert

samenvatting

Comparanten verklaren met hun vader te zijn overeengekomen inzake de
nalatenschap van hun moeder, dat hij, de vader, aan Jan Alberts zal uitkeren

DATUM:

26-03-1655

Comparant
Comparant
Vader

174

vijf maal ƒ100 c.g. en aan Hermen ƒ150 c.g. en, indien hij in gebreke blijft,
daarvan jaarlijks de rente tegen 5 procent, waarmee alle partijen tevreden
zijn.

508

509

510

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
225
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrix, Johan
Alberts, Machteltien
Blat, Jaacques Will.

samenvatting

Comparanten, tevens voogden over de kinderen van Court Cassiers,
verklaren van de weduwe Jannigien Everts de erfenis en goederen van haar
vader en de grootvader van de pupillen, Albert Stevents, te hebben
ontvangen, waarvoor zij bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
225v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wijcherts, Jan
Backers, Evertien
Janssen, Berent

samenvatting

Op verzoek van Berend Janssen, heeft comparant zich borg gesteld voor de
eventuele huurschuld tot ƒ50 g.g. van Evertien Backers en dit als zijn eigen
schuld te zullen beschouwen.
NB. in de kantlijn: op 22-11-1656 meldt Gerrit Eeckelboom dat voor zijn
schoonmoeder, Evertien Backers, de huishuur is betaald door comparant.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 225v
Volmacht

onroerend goed

Een stuk land
Werven

comparanten

Gerrijts, Jennigien
Breda, R. van

DATUM:

03-04-1655

Eerzaam – rentmeester
Niet aanwezig

Comparant
Echtgenote
Comparant

DATUM:

24-04-1655

Borg
Begunstigde
Aanvrager

DATUM:

14-05-1655

Volmachtgeefster
Momber

175

Secretaris

Henrix, Roelant

511

512

513

Gevolmachtigde

Echtgenoot

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om namens haar
over te dragen aan Jan Janssen van Oenen uit Vorgten, voor het gerecht
van Heerde, haar aandeel in een stuk land, afkomstig van haar grootvader
Sweer Rijx en verkocht aan Jan Janssen, het geld te ontvangen en verder
alle voorkomende maatregelen te treffen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 226
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Burgwal

comparanten

Lingen, Jan Gerritsz van
Wilde, Coert Jansz de

23-05-1655

Schuldenaar
Schuldeiser

Zwager

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn zwager Coert Jansz de Wilde
een bedrag van ƒ200 c.g. van zijn moeders deel en ƒ225 c.g. van zijn vaders
erfenis, samen ƒ425 c.g. tegen 5 procent per jaar, af te lossen in twee
termijnen. Als onderpand geldt zijn huis en verder zijn andere goederen.
NB. in de kantlijn: op 26-05-1655 heeft schuldeiser aan de voogden over
Aeltien Jansz ƒ50 c.g. overgedragen; op 04-05-1658 heeft schuldenaar ƒ200
van moeders goed voldaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 226v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Burgwal

comparanten

Lingen, Jan Gerritsz van
Wilde, Hermen Jansz de

DATUM:

23-05-1655

Schuldenaar
Schuldeiser

Zwager

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn wegens vaders goed aan zijn zwager
Hermen Jansz de Wilde een bedrag van ƒ225 c.g. tegen 5 procent per jaar,
waarvoor hij als onderpand stelt zijn huis en overige goederen.
NB. in de kantlijn: op 20-11-1655 heeft hij zijn schuld voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 227
Verklaring

DATUM:

176

25-05-1655

514

515

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lubberts, Jannigien
Hoochstraeten, H. van
Pietersen, Cornelis

Comparante
Momber
Voogd

Secretaris

samenvatting

Comparante, mede caverende voor haar beide zustersTrijne en Lijsbet
Lubberts, verklaart van haar voogd de erfenis en goederen die hun vader hen
heeft bewezen als moeders kinderbewijs, te hebben ontvangen, waarvoor zij
hem bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 227v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Burgwal

comparanten

Lingen, Jan Gerritsz van
Meijer, Gerrit Dircksz
Brouwer, Henrick Hugo

DATUM:

25-05-1655

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over comparants
dochter bij Geertruit Jansz de Wilde een bedrag van ƒ225 c.g. tegen 5
procent per jaar, afkomstig van de erfenis van hun grootvader Jan Claesz de
Wilde, waarvoor zijn huis als onderpand geldt.
NB. in de kantlijn: op 21-05-1661 melden de voogden over Aeltien Jansz van
bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 228
Volmacht

onroerend goed

Huis en erf
Wesel, Veltstraat

comparanten

Richter, Jurrien Laurensz
Kraenhals, Joris
Steege, Dirck ter

DATUM:

12-06-1655

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Eerzaam
Wesel

samenvatting

Comparanten, als voogden over de kinderen van wijlen luitenant Anthoni
Brugginck, verstrekken een volmacht aan Dirck ter Steege om voor het
gerecht van Wesel over te dragen aan Jochem Sluiter, wachtmeester te
Wesel, een bedrag van ƒ185 Hollands wegens ¼ aandeel in een huis aldaar
en verder alle noodzakelijke maatregelen te treffen.

bijzonderheden

Geen

177

516

517

518

519

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
228v
Verklaring

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aelst, Jacob van
Wisman, Hermen
Spaniaert, Henrick Willemsz

09-07-1655

Comparant
Voogd
Voogd

Eerzaam

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogden de goederen die zijn vader voor zijn
moeders goed heeft bewezen, te hebben ontvangen, waarvoor hij hen
bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
228v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heeremans, Jacob
Blequijn, mr François

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr François Blequijn om, zowel
binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen en daarbij al het
noodzakelijke te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Woonplaats predikant is niet ingevuld.

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
229
Verklaring

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Suiren, Jan Janssz van
Henricksz, Henrick

DATUM:

06-08-1655

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Predikant te …

09-08-1655

Schuldeiser
Schuldenaar

Veerschipper

samenvatting

Comparant verklaart van Henrick Henricks te hebben ontvangen een bedrag
van ƒ200 c.g., afkomstig van een obligatie van wijlen Sweer Henricksz,
waarvan echter de rentebrief is verdwenen; zo deze nog tevoorschijn mocht
komen, moet hij te niet gedaan worden en geannuleerd.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 229v
Schuldbekentenis

DATUM:

178

13-08-1655

520

521

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Petersz, Jan
Velthuijs, Henrick Jansz
Thijmsz, Betcken

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Jansz Velthuijs en
echtgenote een bedrag van ƒ150 c.g. voor de aankoop van een paard en
slepersgereedschap, waarvoor hij zijn goederen als onderpand stelt en
speciaal zijn paard, wagen en slepersgereedschap, alsmede zijn aandeel in
het slepershuisje.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
230
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Oostdurp, Iman van
Benthem, Everwijn van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Everwijn van Benthem om zijn zaken
waar te nemen, speciaal die tegen de erfgenamen van vrouw van der Horst,
zowel binnen als buiten rechten en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
230
Kinderbewijs

onroerend goed

1. Kooi
Mastenbroek, in het Middelblok
2. Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat, naast comparant
3. Vijf huizen en erven, met halve hof
Kampen, Vloeddijk

comparanten

Engbertsz, Jan Carsten van ‘t
Worst, Willem Dircksz
Vreese, Jan Dircksz

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Dirck Jansz van ’t Engbert
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd eerstens de kleren, goud/zilver
en lijfstoebehoren, verder een bed met toebehoren, aandelen in stukken land
en de kooi in Mastenbroek, diverse huizen en een bedrag van duizend
daalders. Hij belooft hem goed op te voeden en te laten studeren; hij heeft
het vruchtgebruik, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

179

14-08-1655

Brouwer te Haarlem
IUDr

24-08-1655

Wdn. Catarina Worst
Voogd
Voogd

Vader - eerzaam
Eerzaam

522

523

524

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
231
Volmacht

DATUM:

18-09-1655

onroerend goed

Landerijen
Land van Gulik, ambt Caster

comparanten

Jacobs, Jan
Janssen, Corst

samenvatting

Comparant, mede caverende voor zijn kinderen en zijn nichtje Agniete Corst,
dochter van Agnietie Reijnerts en Corst Janssen, verstrekt een volmacht aan
Corst Janssen om landerijen te verkopen in het land van Gulik en daarbij al
het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 231v
Volmacht

onroerend goed

Leengoed Calveen

comparanten

Jughen, jkr Jurrien van
Sloot, Johan

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

00-10-1655

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Burgemeester

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Sloot om zijn zaken waar te
nemen in Gelderland of Utrecht betrekking hebbend op het leengoed
Calveen, vanwege het overlijden van zijn broer jkr Pieter van Jughen en
daarbij te handelen in overeenstemming met het daar geldende recht, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 231v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jughen, jkr Jurrien van
Sloot, Johan

DATUM:

00-10-1655

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Burgemeester

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Sloot om, zowel binnen als
buiten rechten, zijn zaken waar te nemen die betrekking hebben op het
sterfhuis van zijn broer jkr Pieter van Jughen en geeft hem de macht van een
procureur ad lites om alles te doen wat nodig is, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

180

525

526

527

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
232v
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dursten, Jan Jansen van
Willemsz, Janneken

03-11-1655

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Dochter - Amsterdam

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn dochter in Amsterdam om bij de
bewindhebbers van de Oostindische Compagnie aldaar de gage en goederen
te eisen van comparants zoon Ocker Jansen, die als chirurgijn in dienst van
de Compagnie was en is komen te overlijden en daarbij al het nodige te
doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
233
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hardenberch, Jan Abrahamsen v.
Palm, François

DATUM:

07-11-1655

Schuldenaar
Schuldeiser

Haarlem

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan François Palm een bedrag van ƒ70
c.g., die hij belooft te betalen in mei 1656, waarvoor zijn persoon en
goederen onderpand zijn, als bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 233
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Swane, Jacob Dircksz
Henricksz, Jan
Swane, Jan Dircksz

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Albert, Merrichien,
Anne, Aeltien en Dirck Jacobsz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
samen de kleren en lijfstoebehoren die door de voogden zullen worden
verkocht en belegd, waarvan hij het vruchtgebruik heeft en hij belooft hen
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. in de kantlijn: op 09-02-1660 hebben de kleren etc. opgebracht ƒ66-2
c.g., ontvangt de vader de rente en een kindsdeel wegens het overlijden van
een der kinderen, nl. ƒ30-4 c.g.; op 03-07-1671 ontvangen Dirck en Marrigien
Jacobse Swane hun deel en bedanken de voogden.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

27-11-1655

Wdn. Engeltien Henricks
Voogd
Voogd

181

Vader
Kaagschipper

528

529

530

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
233v
Verklaring

DATUM:

04-12-1655

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gloeck, Jacobus
Pouwelsen, Henrick
Henricksen, Jacob

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogden de goederen van zijn moeder te
hebben ontvangen, warvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
233v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Croen, Jacques
Albertsz, Albert
Croen, Coenraedt
Croen, Jan
Fiel, Hans Peter

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

07-12-1655

Comparant
Comparant
Vader
Voogd
Voogd

Echtg. H. Croen

samenvatting

Comparanten verklaren van hun (schoon)vader de erfenis en goederen te
hebben ontvangen van hun (schoon)moeder, waarvoor zij hem bedanken
met belofte van vrijwaring en de voogden ontheffen van hun taak.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 234
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gansneb gnd T., Johan
Gansneb gnd.T., Reijner
Gansneb gnd.T., jkr Alert

samenvatting

DATUM:

11-12-1655

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Echtg. jfr M. Drost
ten Campen

Comparanten, voogden over de kinderen van luitenant Jurrien Gansneb gnd
Tengnagel en Agnes Drost, verstrekken een volmacht aan jkr Alert Gansneb
gnd Tengnagel om, in der minne of gerechtelijk, de papieren, brieven en
rekeningen te vorderen van Joannes Jager, openbaar notaris te Munster, in
bezit van de erven en het geld afkomstig van het Dom Kapittel en de vrijheid
van Buren, met rente en daarbij al het noodzakelijke te doen, met macht van

182

substitutie.

531

532

533

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
234v
Volmacht

onroerend goed

Huis de Drie Moriaens

comparanten

Goor, Jennigien van
Keijsers, jfr Jennigien
Breda, R. van
Gelder, Jacob van

DATUM:

22-12-1655

Volmachtgeefster
Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. Mullers
Secretaris
Procurator Zwolle

samenvatting

Comparanten, gezond van lichaam en compos mentis, verstrekken een
volmacht aan Jacob van Gelder om hun zaken waar te nemen, zowel binnen
als buiten rechten en speciaal de kwestie van de verkoop van het huis de
Drie Moriaens en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
235
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Velten, Joost
Toonisen, Henrick
Lulofsz, Lulof

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Andries, Aeltien, Barber
en Claesz Joosten als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ4
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

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 235v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Petersz, Jan
Evertsz, Bodewijn
Petersz, Willem

DATUM:

16-02-1656

Wdn. van Trine Jansz
Voogd
Voogd

DATUM:

06-03-1656

Wdn. van Henrickien Jans
Voogd
Voogd

183

Vader

Vader

534

535

536

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Albert, Hadewich,
Femme en Lammichien Jansz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
samen twee pond groot en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te
laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 236
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Evertsz, Jan
Jans, Alert
Croon, Jacques

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Gerrit Jansz als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g., die de voogden ter hand worden
gesteld en belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
236v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Woltersz, Judith
Jansen, Fransch
Weert, Jan Carsten van
Limborch, Leenert Michelsz v.

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

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
237
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sloot, jkr Joan
Damiens, Dirck

DATUM:

24-03-1656

Wdn. van Henrickien Geertsz
Voogd
Voogd

DATUM:

15-04-1656

Comparante
Echtgenoot
Voogd
Voogd

DATUM:

18-04-1656

Volmachtgever
Gevolmachtigde

184

Vader

Burger te Elburg

537

538

539

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Dirck Damiens om, in der minne of
gerechtelijk, zijn zaken voor het gerecht van Elburg waar te nemen, m.n. die
tegen Henrick Veitsz(?) en daarbij al het noodzakelijke te doen, met macht
van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
237
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gansneb gnd Tegnegel, Joan
Glauwe, jkr Lambert
Bosman, jkr Johan

DATUM:

28-04-1656

Comparant
Comparant
Comparant

Voogd

samenvatting

Comparanten, als voogd over de kinderen van jkr toe Boecop, verklaren
mede namens de erven van de voogden over de kinderen van Toenijs
Sweertsen Hoedemaker, Rijck Janssen en Egbert Greve, een bedrag van
ƒ100 g.g. met rente te hebben ontvangen dat hen toekwam uit het huis van
Mense Pijls, waarvan de originele zegelbrief niet is te vinden. Zo deze
tevoorschijn mocht komen, zal deze niet meer van waarde zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
237v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrix, Jannigien
Arentsen, Wessel
Hendrix, Dirrickien
Jansz, Louwerents
Willemsen, Floris

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
238
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

02-05-1656

Comparante
Echtgenoot
Comparante
Echtgenoot
Voogd

DATUM:

185

06-05-1656

540

541

542

comparanten

Delden, Jan Jansen van
Wijcherts, Henrick
Willems, Henrick

Wdn. Marrigien Wijcherts
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Jennigien Jans als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. en belooft haar lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het
vruchtgebruik en als onderpand stelt hij een weefgetouw en een kast.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 238
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lecht, Jan ter
Jansz, Peter
Jansen, Berent

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Gerrit, Henrick en
Hermen Jansen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een
pond groot en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en
te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
238v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Leendertsen, Isack
Janssen, Lenert
Hermsen, Joost
Willemsen, Joost

samenvatting

Comparant verklaart van zijn vader de goederen te hebben ontvangen die
deze gereserveerd had als moeders erfdeel, waarvoor hij hem en de voogden
bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93

FOLIO:

DATUM:

22-05-1656

Wdn. van Stientien Jansz
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

Vader

03-06-1656

Comparant
Vader
Voogd
Voogd

239

DATUM:

186

10-06-1656

543

544

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Steenberch, Jacob Roeloffsen
Janssen, Sarijs
Ariaents, Dirrick
Baerents, Aeltien

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Ontvanger Mastenbroek
Echtpaar
1
)

samenvatting

Comparanten, voogden over de kinderen van Roeloff Schoeninck en Trijne
Roeloffs, verklaren schuldig te zijn aan Dirrick Ariaents en diens echtgenote
een bedrag van ƒ94-5 c.g., restant van ƒ387-10 c.g., met twee jaar verlopen
rente volgens sententie dd 18-03-1656, aan hun pleegkinderen. Zij beloven
dit te betalen heden over een jaar tegen 5 procent, waarvoor zij hun persoon
en goederen ten onderpand stellen.
NB. in de kantlijn: op 01-08-1665 meldt de weduwe van Henrick van
Hoochstraeten van de schuldenaars geheel te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

1

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
239
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bosman, jkr Joan
Cuinderturff, jkr Jacob
Voocht, Marinus de

) als gevolmachtigde van Dirrick Volcker; Akte is doorgehaald.

DATUM:

27-06-1656

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

de Leege
Koopman Antwerpen

samenvatting

Comparanten, voogden over de kinderen van Hermen van Utterwijck en jfr
Elisabeth Morre, verstrekken een volmacht aan Marinus de Voocht om van
de magistraten van Antwerpen te vorderen de lijfrente ten behoeve van hun
pleegkinderen, uit de domeinen van de stad Antwerpen en van de Abdij van
St. Bernhardt buiten de stad gelegen en daarbij al het noodzakelijke te doen,
met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
240
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Maten, Jacob van der
Veen, Johan

DATUM:

02-07-1656

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Veen om zijn zaken waar te
nemen en daarbij te handelen zoals comparant zelf gedaan zou hebben,
indien aanwezig.

bijzonderheden

Geen

187

545

546

547

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
240
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermsen, Judith
Hoff, J.
Heerenkarspel, Baert Jansz

02-07-1656

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. G. Havercamp
1

Postulant )

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Baert Jansz Heerenkarspel om, in
der minne of gerechtelijk, ƒ67-18 te ontvangen van Annelien Peters uit
Alkmaar wegens de levering van 52¼ el duffel, vermeld in comparantes
schuldboek waarvan onze secretaris een kopie heeft. Schuldenares heeft
deze bestelling op 06-03-1656 gedaan. Gevolmachtigde wordt geacht te doen
wat comparante zelf ook gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht
van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 241
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Casier, Jacques
Willemsen, Jacques
Hendricksen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogden het geld en de goederen van zijn
ouders en grootvader te hebben ontvangen, waarvoor hij hen bedankt met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
241
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nienburch, Joost Engbertsen
Bornheman, Barnardt

) voor het gerecht van Alkmaar.

DATUM:

05-07-1656

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

05-07-1656

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Barnardt Bornheman om zijn zaken
waar te nemen en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

188

548

549

550

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
241v
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

Huis
Kampen, Ernst Smitsteeg

comparanten

Willems, Jennigien
Breda, R. van
Willemen, Arentien

19-07-1656

Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

Secretaris

samenvatting

Comarante verklaart schuldig te zijn aan Arentien Willemen een bedrag van
ƒ100 g.g. tegen 5 procent per jaar, een lening voor haar huis. Als speciaal
onderpand stelt zij haar verbouwde huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
242
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Jan
Dirricks, Trientien
Backer Jan Janssen
Schoenmaecker, Engbert A.

DATUM:

11-08-1656

Comparant
Echtgenote
Voogd
Voogd

De weduwe van …

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

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
242
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claesen, Jan
Rijnvisch, Wilhelmus
Jansen, Willem

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Cunne, Berend en
Hendrickien Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ100
c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden
zijn.

DATUM:

16-08-1656

Wdn. van Dieuwe Berents
Voogd
Voogd

189

Vader

551

552

553

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 242v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsen, Jacob
Christiaens, Gerrit
Jansz, Gerrit

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willem, Anneken en
Bettken Jacobs als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind ƒ400
c.g., een bed met toebehoren en de opbrengst van de kleren en
lijfstoebehoren en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten
leren, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. in de kantlijn: op 09-05-1666 hebben Anneken en Betken, geassisteerd
met hun echtgenoten, de voogden bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
243
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobs, Jacobien
Hoff, J.
Henricks, Roloff

DATUM:

28-08-1656

Wdn. van Hermcken Gerritsz
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

30-08-1656

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. Jan Dircks
Uit Genemuiden

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Roloff Henricks om, in der minne of
gerechtelijk, van de erfgenamen van Jutte Toenis, overleden in Genemuiden,
de ƒ50 c.g. te vorderen die haar toekomen en verder al het nodige te doen,
met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
243v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Engbert, Jan Carsten van ‘t
Ridder, Lambert Jurisen

samenvatting

Comparanten, voogden over de kinderen van Evert Meijboom, Bette, Evert

DATUM:

190

15-09-1656

Comparant
Comparant

en Abraham Evertsz genaamd, verklaren dat de weduwe van Jacob Henricks
Twichien, die in leven ook momber van de kinderen is geweest, de
administratie en de rekeningen aan hen heeft overgedragen, waarvoor zij
haar bedanken met belofte van vrijwaring.

554

555

556

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 244
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berentsen, Werner
Drees, Jannigien

DATUM:

02-10-1656

Comparant
Echtgenote

Overleden

samenvatting

Comparant verklaart van Henrick Ottsen te hebben ontvangen vanwege zijn
overleden echtgenote ….

bijzonderheden

Vacat.

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 244
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Slencks, Jan
Slencks, Margareta Willem
Breda, R. van
Schinckel, Gerrijt Meeussen

DATUM:

06-10-1656

Comparant
Comparante
Momber
Voogd

Secretaris
Overleden

samenvatting

Comparanten verklaren van hun eerzame voogd alle goederen van hun
moeder en grootmoeder te hebben ontvangen, waarvoor zij bedanken met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 244v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Woltersz, Jacob
Greve, Egbert Henricks
Woltersz, Gijsbert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Berent Jacobs als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. en belooft hem lezen, schrijven en

DATUM:

191

09-10-1656

Wdn. van Janneken Berentsz
Voogd
Voogd

Vader

een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

557

558

559

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
244v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ovinck, jkr Johan
Rouckes, Mr Ariaen

DATUM:

11-10-1656

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Procurator Nijmegen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Ariaen Rouckers om zijn zaken in
de provincie Gelderland waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en
daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
245
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Velthuijs, Jacob Petersen
Reijnerts, Hermen
Rijcks, Jacob

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Reinder en Peter
Jacobs als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen honderd
daalders 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

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
245v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Janneken
Hoff, J.
Langenburch, Goswinus v.

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Goswinus van Langenburch om, in
der minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen en daarbij al het nodige

DATUM:

Wdn. Marrigien Reijnerts
Voogd
Voogd

DATUM:

192

15-10-1656

Vader
Op het eiland
Brouwer

26-11-1656

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. L. Rijnvisch

te doen, met macht van substitutie.

560

561

562

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 246
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Carsten, Jacob
Wijcherssen, Albert
Pieterssen, Wolter

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Cost en Lucas
Jacobsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een pond
groot en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
246
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aeltsen, Jan
Schinckel, Gerrit Meeuwens

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrit Meeuwens Schinckel een
bedrag van ƒ58-15 c.g. wegens gekochte schapen en belooft de helft te
betalen met Michael 1657 en de andere helft op Martini daaropvolgend,
waarvoor zijn goederen onderpand zijn, als bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
246v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Jannis
Keijser, Frans Janssen
Janssen, Arent

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogden alle goederen van zijn vader te
hebben ontvangen, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

DATUM:

03-12-1656

Wdn. van Maijken Tobias
Voogd
Voogd

DATUM:

10-12-1656

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

193

Vader

15-12-1656

Comparant
Voogd
Voogd

563

564

565

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 246v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rijcks, Jacob
Rijcks, Lubbert
Caemen, Joost Willems v.

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lijfert en Albert
Jacobsz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ5000 c.g. en de
opbrengst van moeders kleren en lijfstoebehoren en belooft hen lezen en
schrijven te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
247
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Jochem
Amsterdam, Henrick Janssen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Janssen van Amsterdam
een bedrag van ƒ300 c.g. met rente, dat hij belooft te betalen in mei 1657, als
bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
247v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cornelissen, Jan
Cornelissen, Geert
Evertsen, Arent

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jelis en Marrigien Jans
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ10 c.g. en belooft hen
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

DATUM:

17-12-1656

Wdn. Femmegien Lijfertsz
Voogd
Voogd

DATUM:

22-12-1656

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

20-12-1656

Wdn. van Annigien Gerrits
Voogd
Voogd

194

Vader

Vader

566

567

568

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
247v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tebbinck, Jurrien
Wessels, Anneken
Croen, Coenraet
Jansz, Evert

samenvatting

Comparant verklaart als momber over zijn vrouw, dat zij van haar voogden
de erfenis en goederen van haar ouders heeft ontvangen, waarvoor zij hen
bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
248
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Jochem
Hendrix, Hendrickien
Glauwe, jkr Cracht

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan jkr Cracht Glauwe een bedrag
van ƒ117,50 c.g. wegens een obligatie dd 08-01-1647, dat zij beloven te
voldoen tegen 6½ procent, waarvoor zij hun persoon en goederen ten
onderpand stellen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
248v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Grotenhuijs, Jan Henricksz
Groothuijs, Wessel Henricksz
Groothuijs, Henrick Henricksz

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Janneken Jansz
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder twee pond groot en
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat

DATUM:

17-01-1657

Comparant
Echtgenote
Voogd
Voogd

DATUM:

23-01-1657

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

195

Echtpaar

27-01-1657

Wdn. van Greetien Jansz
Voogd
Voogd

Vader

een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

569

570

571

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
249
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vosz, Jan Henricksz
Woltersz, Henrick

samenvatting

Comparant heeft zich borg gesteld voor Henrick Woltersz, opdat deze aan
Robert Warsen de ƒ10 c.g. betaalt, die Jan Henricksz ten Bosch(?) heden aan
Henrick Woltersz heeft betaald.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
249
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Boemer, Joost
Franssen, Berendt
Leendertsen, Gerrit

DATUM:

31-01-1657

Borg
Begunstigde

DATUM:

02-02-1657

Comparant
Voogd
Voogd

Eerzaam

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogden alle goederen te hebben ontvangen
van zijn ouders, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
249
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Jochem
Hendricksen, Hendrick
Claes, Bette

samenvatting

Comparant verklaart, mede namens zijn echtgenote, schuldig te zijn aan
Hendrick Hendricksen en echtgenote een bedrag van ƒ200 g.g. en nog ƒ200
c.g., dat hij belooft te betalen, met de rente, met Pasen a.s. of uiterlijk zes
weken daarna, waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

10-02-1657

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

196

Echtg. H. Hendrix
Echtpaar

572

573

574

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
249v
Kinderbewijs

DATUM:

25-02-1657

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrits, Annigien
Greve, Engbert
Nessinck, Roeloff Janssen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Trientien, Marrigien
en Francke Albarts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ500
c.g. die door de moeder tegen 5 procent worden verrent t.b.v. de kinderen,
de dochters een bed met toebehoren, de zoon een zwarte mantel en belooft
hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een
goede modder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. in de kantlijn: op 06-07-1660 melden de voogden dat de kinderen van
hun grootouders, Francke Drees en Geertien Albarstz, ƒ82 c.g. hebben
geërfd; op 07-11-1666 ontvangen Trientien en Marrigien hun deel en op 0406-1692 melden de erven van Francke Alberts, Lubbert Thijssen en Aeltien
Kiers, zijn deel ontvangen te hebben, waarvoor zij danken met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
250
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Hofstraat, naast Coenraet Philips

comparanten

Bartelsz, Jan
Hermsz, Jan

Wed. van Albart Franssen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

26-02-1657

Schuldenaar
Schuldeiser

Eerzaam

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Hermsz een bedrag van ƒ100
c.g. tegen 5 procent per jaar wegens de huur van zijn huis, te betalen met
Pasen 1658, omdat het huis verkocht zal worden; zo niet, dan zal schuldeiser
het geld opeisen bij verkoop van het huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
250
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hellinck, Jacob Dirxen

DATUM:

27-02-1657

Volmachtgever

197

Koopman Amsterdam

Benthem, Everwijn van

575

576

577

Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Everwijn van Benthem om zijn zaken
waar te nemen in Kampen, zowel binnen als buiten rechten en daarbij te
handelen zoals hij zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 250v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Toenisz, Itgen
Hoff, J.
Blom, Henrick

DATUM:

23-03-1657

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. T. Gerritsz
Bontwerker A’dam

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Henrick Blom om, in der minne of
gerechtelijk, de erfenis en goederen van haar grootmoeder Titien Toenisz,
overleden in Amsterdam, te vorderen en over te dragen aan Janneken
Toenis, haar dochter in Amsterdam en daarbij al het nodige te doen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 251
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bouwman, Jan Jacobsz
Baeck, Hermannus

DATUM:

23-03-1657

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Hermannus Baeck om, in der minne
of gerechtelijk, de ƒ137-12 c.g. te eisen van wijlen Peter Henricksz van
Wijringen wegens geleverde waren, die hem toekomen en verder zijn andere
zaken waar te nemen en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is, met macht
van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 251v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Jan

DATUM:

28-03-1657

Wdn. Merrigien Hendricks

198

Vader

Schuppingen, Henrick H. v.
Vrijdagh, Ariaen

578

579

580

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Egbertien en Henrick
Jansen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen honderd
daalders 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 13-10-1688 heeft Egbertien Jans, mede als erfgename
van haar broer, de heren Rutger van Breda, Herman Nuis en Rutger
Erkelens, voogden over de kinderen van Hendrik Wijnties, bedankt.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 252
Volmacht

onroerend goed

Een stuk land
Kerspel van Zwolle, bij de Konijnenbelt

comparanten

Olen, ds Johannes ab
Braecke, Johan van

samenvatting

Comparant, voogd over Jacomina Hoffner, dochter van Jacobus Hoffner,
verstrekt een volmacht aan zijn medevoogd Johan van Baecke om, namens
het pleegkind, een stuk land over te dragen aan burgemeester Gijsbert van
Daem en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
252v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Albertsen, Jacob

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hermtien en Albertien
Jacobs als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. en de opbrengst
van de kleren en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren
en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Namen van de voogden zijn niet vermeld.

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
252v
Kinderbewijs

DATUM:

31-03-1657

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

01-04-1657

Wdn. van Aeltien Jans

DATUM:

199

Predikant
IUL

01-04-1657

Vader

581

582

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Toenissen, Jan
Jacobsen, Jan
Tonissen, Willem

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Annigien en Toenis
Janssen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ50 g.g. en de
dochter een bed met toebehoren, waarde ca. ƒ40 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

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
253
Verklaring

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat, bewoond door stiefgrootmoeder

comparanten

Henricksz, Judith
Sijmensz, Jan
Jansen, mr Henrick

samenvatting

Comparante, mede namens haar broer en zusters Marrigien, Femmeken,
Gerbricht, Lijsbeth en Gerrit Henricksz, verklaart dat hun vader de erfenis en
goederen van hun moeder heeft verkocht, zodat zij, na het overlijden van
hun stiefgrootmoeder, eigenaar zijn van een huis, te versterven van het ene
kind op het andere en daarmee afstand doen van alle verdere aanspraken;
de schulden van de boedel komen ten laste van de vader.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
253v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cornelisz, Jacomintien
Schuir, Claes Henr. ten
Conelisz, Joost

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lijsbeth en Cornelis
Willemsz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ50 c.g. te
versterven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen, schrijven en
een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Claertien Melchers
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

03-04-1657

Comparante
Momber
Vader

DATUM:

200

09-04-1657

Wed. Willem P. v. Bronckhorst
Voogd
Voogd

Vader

583

584

585

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 254
Volmacht

DATUM:

27-04-1657

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arents, Jan
Bornheman, Bernhardt

samenvatting

De eerzame comparant verstrekt een volmacht aan Bernhardt Bornheman
om zijn zaken waar te nemen voor het stadsgericht, speciaal die tegen de
erven van wijlen burgemeester Meijer en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 254v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Jurrien
Jansz, Janneken
Evertsen, Wijer
Jansz, Beerte
Hoff, J.
Reenen, Berent van
Gerritsen, Dirck

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
255
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritsen, Lambert
Weerdt, Lambert H. v.d.
Janssen, Gerrit

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Koopman Hoorn
IUDr

14-05-1657

Comparant
Comparante
Echtgenoot
Comparante
Momber
Voogd
Voogd

DATUM:

10-05-1653

Wdn. van Greetien Lamberts
Voogd
Voogd

Vader
Roededrager

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Geertruijdt Lamberts als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ3000 c.g. en een
bed met toebehoren en belooft haar lezen, schrijven en een handwerk te
laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik voor de helft, de voogden de
andere helft t.b.v. hun pupil.

bijzonderheden

Geen

201

586

587

588

589

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
255
Verklaring

DATUM:

14-05-1653

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, mr Lucas
Arentsz, Abel

samenvatting

Comparant verklaart te hebben toegestaan dat de goot van het huis van zijn
buurman Abel Arentsz blijft liggen waar deze nu ligt.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 255v
Volmacht

onroerend goed

Huis
Elburg(?), hoek van de Beegstraat, bij de Vismarkt

comparanten

Lamberts, Lambert
Seratten, Toentien Denijs v.
Janssen, Lambert

Comparant
Buurman

DATUM:

Handschoenenmaker

17-12-1653

Volmachtgever
Echtgenote
Gevolmachtigde

Echtpaar
Elburg

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Lambert Janssen om van Gerrijt
Martens de resterende kooppenningen te vorderen van een huis bij de
Vismarkt en verder het huis aan hem over te dragen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 256
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsz, Lucas
Albertsz, Windelt

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Windelt Albertsz een bedrag van
ƒ60 c.g. dat hij belooft te betalen heden over zes maanden of zoveel eerder
als mogelijk is, waarvoor al zijn goederen onderpand zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
256v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

07-02-1654

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

202

15-04-1654

comparanten

590

591

Janssen, Lubbert
Jacobs, Gretien
Cornelijssen, Jan

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar - sleper
Trommelslager

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Cornelijssen een bedrag van
ƒ20-14 c.g. aan huishuur, dat zij beloven te betalen tegen mei a.s., zo niet
dan zullen zij ƒ4 c.g. betalen totdat het bedrag is betaald; als onderpand
stellen zij hun paard en wagen met toebehoren.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
256v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jordaen, Lucas
Veen, Lummigien
Gansneb gnd T., Johan
Wijntges, Johan
Hoochstraeten, H, van
Crouwel, Claes

DATUM:

18-05-1654

Comparant
Comparante
Voogd
Voogd
Voogd
Voogd

Echtpaar - Eerzaam
Burgemeester
De erven van …
Secretaris

samenvatting

Comparanten verklaren van de voogden over de goederen van de grootvader
van H. van Hoochstraeten, secretaris dezer stad en de voogden over de
goederen van wijlen hun moeder Beeltien van Hoochstraeten, bewezen door
hun vader Johan Gerrijtsen Veen, alles te hebben ontvangen, waarvoor zij
hen bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
257
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Lambert
Albertsz, Henrick
Gerritsz, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Gerrichien Lambertsz als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ45 c.g. en belooft
haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed vader
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

14-06-1654

Wdn. van Geertruijt Henricksz
Voogd
Voogd

203

Vader

592

593

594

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
257v
Verklaring

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Groeningen, Lambert Jansen van
Wijsman, Hermen
Rheenen, Berent van

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogden de goederen van zijn overleden …(?)
te hebben ontvangen, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Overledene is niet vermeld.

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
258
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Richter, Laurents Jurriensz
Richter, Jurrien Laurents
Bisschop, Sijbert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Dirck Laurents Richter als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g. en belooft hem lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. in de kantlijn: op 30-01-1655 verandert de vader het kinderbewijs in
ƒ2000 cg., zes zilveren lepels, twee gouden ringen, twee zilveren kettinkjes
en een dubbele rijksdaalder.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
258
Volmacht

onroerend goed

Huis en erf
Amsterdam, Zeedijk

comparanten

Ridder, Lambert Jurrisen
Rijcksz, Anna
Rijcks, Andries
Jurrisen, Lutgert
Jansz, Janneken

DATUM:

14-11-1654

Comparant
Voogd
Voogd

18-01-1655

Wdn. Aeltien Bisschop
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

27-01-1655

Volmachtgever
Echtgenote
Volmachtgever
Echtgenote
Gevolmachtigde

1

Wed. H. Gerritsen )

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Janneken Jansz om een huis zo
duur mogelijk te verkopen en daarbij alle noodzakelijke handelingen te
verrichten.

bijzonderheden

1

) Schuitenvoerder

204

595

596

597

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
259
Kinderbewijs

DATUM:

31-01-1655

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Molckboer, Lucas
Scheppinck, Engbert
Steenhuisen, Berent Petersen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aeltien, Lucas en
Henrick Lucassen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd alle
goederen die bij testament van Swaentien Henrix weduwe Henrick Luicksen
uit Amsterdam aan haar vermaakt zijn, waarvan hij het vruchtgebruik heeft
en een goede uitzet en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk
te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 259
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrijts, Lambert
Claessen, Henrick
Claessen, Dirck
Claessen, Jan
Pouwels, Dirck
Dubbeltsen, Jan

samenvatting

Met toestemming van Schepenen en Raad, verklaren comparanten hun
zuster Marrigien Claes bij zich te hebben genomen zodat zij niet ten laste
van de Armenkamer zal komen, mits zij haar jaarlijkse inkomen van ƒ7 c.g.
kan behouden. Zij bedanken de voogden met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
259v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Lenert
Nisterda, Jan Gerritsen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Gerritsen Nisterda een bedrag
van ƒ13-13 c.g. dat hij belooft te betalen op de dag van de boven-kermis
1655, als bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

Wdn. Jannigien Cornelis
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

02-03-1655

Comparant
Comparant
Comparant
Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

205

04-03-1655

Schuldenaar
Schuldeiser

598

599

600

601

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
259v
Verklaring

DATUM:

15-05-1655

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Everts, Lambert
Gerrijtsen, Thijs

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogd ontvangen te hebben een bedrag van
ƒ220 c.g. in mindering van zijn ouders erfenis, waarvoor hij hem bedankt.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
260
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Lambert
Jans, Hilligien
Jans, Ratckhell

Comparant
Voogd

DATUM:

14-06-1655

Comparant
Echtgenote
Moeder

Niet aanwezig

samenvatting

Comparante verklaart van zijn moeder een bedrag van ƒ250 c.g. te hebben
ontvangen als vaders erfdeel, waarvoor hij haar bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 260
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brouwer, Lambert Hermsen
Harlingen, Bauke Johannis v.

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Bauke Johannis van Harlingen
wegens geleverde brouwwaren een bedrag van ƒ150 c.g. dat hij belooft te
betalen in twee termijnen: de eerste helft a.s. mei 1656 en de tweede helft in
mei 1657, waarvoor hij zijn persoon en goederen als onderpand stelt.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
260v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

206

11-07-1655

06-08-1655

602

603

604

comparanten

Innevelt, Leonora van
Arentsen, Henrick

Schuldenares
Schuldeiser

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Henrick Arentsen een bedrag van
ƒ32-08 c.g. wegens geleverde turf, dat zij belooft te betalen heden over
veertien dagen, als bij verwonnen panden.
NB. in de kantlijn: op 22-08-1655 verklaart schuldeiser te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
261
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Innevelt, Leonora van
Vilsteren, Henrick van

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Henrick van Vilsteren wegens
geleverd hout een bedrag van ca. ƒ200 c.g. dat zij belooft te betalen heden
over een maand, waarvoor haar persoon en goederen onderpand zijn, als bij
verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
261
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jordaen, Lucas
Hoochstraeten, H. van

DATUM:

28-08-1655

Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

Echtg. Dirck Kijer
Turfschipper

Echtg. Dirck Kier
van Raalte

00-08-1655

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Secretaris

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan H. van Hoochstraeten om namens
hem …

bijzonderheden

Vacat.

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
261
Volmacht

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd de Golden Sonne
Kampen, Oudestraat, t.o. het Raadhuis

comparanten

Jordaen, Lucas

DATUM:

06-11-1655

Volmachtgever

207

Hoochstraeten, H. van
Arentsen, Steven

605

606

607

Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Secretaris
1
Essayeur )

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn oom H. van Hoochstraeten en
Steven Arentsen om, in der minne of gerechtelijk, al zijn zaken waar te
nemen en verder om een huis over te dragen aan Jan Janssen,
knopenmaker, gelegen tussen Gooswinus van Langenburch en Hans Crull
en daarbij al het noodzakelijke te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 262
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsz, Lucas
Berentsz, Willem
Lucsz, Jan
Regenbooch, Jan Jansz

samenvatting

Comparant verklaart van zijn vader te hebben ontvangen alle goederen
afkomstig van wijlen zijn moeder, waarvoor hij hem bedankt met belofte van
vrijwaring; hij ontslaat de voogden van hun taak.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
262
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Beverlandts, jkr Lumme
Jochemsen, Engbert

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Engbert Jochemsen een bedrag
van ƒ22 c.g. wegens geleverde goederen, waarvan hij belooft de helft te
betalen in mei a.s. en het andere deel met Martini.
NB. in de kantlijn: op 14-02-1657 heeft schuldeiser alles ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
262v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en brouwerij cum annexis
Kampen

) van de stads Rijksmunt

DATUM:

Comparant
Vader
Voogd
Voogd

DATUM:

27-02-1656

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

208

07-12-1655

29-02-1656

comparanten

608

609

610

Hermsen, Lambert
Coenders, Jannigien
Henricksen, mr Hermen
Coenders, Geertien

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar - Timmerman

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hermen Henricksen en diens
echtgenote een bedrag van ƒ2000 g.g. tegen 5 procent wegens lening en
borgtochten, dat zij beloven over een jaar terug te betalen en waarvoor zij als
onderpand stellen hun huis en brouwerij, hun beesten en goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
262v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jordaen, Lucas
Gerrijtsen, Abraham

DATUM:

17-03-1656

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Deventer

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Abraham Gerrijtsen om van Frans de
Wilde en Roeloff Henrix Waening het geld te ontvangen dat zij in hun bezit
hebben van de verkoop van een huis en obligatie en dat zij schuldig zijn aan
zijn vader, mr Lambert Jordaen, chirurgijn en daarbij al het noodzakelijke te
doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
263
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Groeningen, Lambert Janssen v.
Berentsen, mr Jan

DATUM:

05-05-1656

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Metselaar

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Jan Berentsen om zijn zaken waar
te nemen en te doen wat comparant zelf ook gedaan zou hebben, indien
aanwezig.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
263v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

209

09-05-1656

comparanten

611

612

613

Janssen, Jochem
Voorne, Johanna

Schuldenaar
Schuldeiseres

Wed. R. Gansneb T.

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johanna Voorne een bedrag van
ƒ1200 c.g., afkomstig van twee obligaties met achterstallige rente die hij
belooft te betalen en haar kost- en schadeloos te stellen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
263v
Volmacht

onroerend goed

Een stuk land, groot ca. zes schepel gezaai
Hattem, tussen de Hogeweg en Hermannus Sanderen en Johan Rengers

comparanten

Hoff, Johan
Steenbergen, Roloff
Borneman, Henricus

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Henricus Borneman om voor
het scholtengericht van Hattem een stuk land over te dragen aan het
echtpaar Jan Cornelisz en Janneken Willemsz en daarbij al het nodige te
doen.

bijzonderheden

1

DATUM:

10-05-1656

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Secretaris - voogd
1
Schoonvader )
Procurator Hattem

) van wijlen Liliaen Wegewaerts, dochter van Geertruit Mentick

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
264v
Volmacht

onroerend goed

Huis, erf en where
Terschelling, op Landerum

comparanten

Rijcksz, Lubbert
Rijcksen, Jacob
Gerritsz, Anneken
Caspersz, Claes

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Claes Caspersz om, in der
minne of gerechtelijk, de erfenis en goederen te vorderen van Gretien
Lubbertsz die nu op Terschelling berusten en de resterende kooppenningen
van een huis aldaar en verder alles te doen wat nodig is, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93

FOLIO:

DATUM:

13-06-1656

Volmachtgever
Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

265

DATUM:

210

12-08-1656

Marktmeester
Mede namens zuster
Echtg. C. Caspersen
Stadsbode

614

615

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jurriaens, Lutgertien
Ridder, Lambert Jurriaensen
Jurriaens, Wouter

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geertien en Geertruit
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1200 c.g. samen, een bed met
toebehoren, een behoorlijke uitzet en de opbrengst van vaders kleren, alles
te versterven van het ene kind op het anderen en belooft hen lezen, schrijven
en naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee
de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
265v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Herms, Lijsabeth
Breda, R. van
Bleecker, Jan Henrix
Egberts, Hilligien
Egberts, Reijner

Wed. van Andries Rijxen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

10-10-1656

Comparante
Momber
Stiefvader
Tante
Voogd

Echtpaar

samenvatting

Comparante verklaart van haar stiefvader en tante alle goederen van haar
ouders te hebben ontvangen, waarvoor zij hen bedankt met belofte van
vrijwaring; zij behoudt haar deel van de ƒ50 c.g. waarmee haar voogd is
vertrokken.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
266
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jurriensen, Lucas
Janssen, Jacob

DATUM:

30-11-1656

Schuldenaar
Schuldeiser

Eerzaam

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Janssen een bedrag van ƒ75
c.g. dat hij belooft te voldoen de helft met Pinksteren a.s. en de andere helft
met Pasen 1658, inclusief de rente.

bijzonderheden

Geen

211

616

617

618

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
266
Kinderbewijs

DATUM:

22-06-1657

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Michiels, Lijsabet
Cleijn, Jan
Bloemendall, Berendt Janssen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Jacomine Peters als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ7 c.g. en belooft haar lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 266v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arentsz, Lammechien
Gerritsz, Wijcher
Henricksz, Joan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aert, Gretien, Tijmen,
Henrickien en Hermken Hermsz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd
ieder kind ƒ200 c.g. en de jongens een merrie of ƒ50 c.g. als zij zestien jaar
zijn geworden, ieder een bed met toebehoren, alles te versterven van het ene
kind op het andere; zij belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten
leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de
voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
267
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jordan, Lucas
Beeringen, jfr Elisabeth van

Wed. van Peter Lelie
Voogd
Voogd

DATUM:

17-07-1657

Wed. van Hermen A. Ligger
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

Moeder

08-08-1657

Schuldenaar
Schuldeiseres

Wed. dr H. Lindt

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan jfr Elisabeth van Beeringen een
bedrag van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar, waarvoor hij zijn persoon en
goederen als onderpand stelt, als bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

212

619

620

621

622

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
267v
DATUM:
Transport van een koopcedule

onroerend goed

Een hof
IJsselmuiden, de Baan

comparanten

Jordaen, Lucas
Beeringen, jfr Elisabeth v.

08-08-1657

Comparant
Begunstigde

Wed. dr H. Lindt

samenvatting

Comparant verklaart aan jfr Elisabeth van Beeringen te hebben
overgedragen een koopcedule groot ƒ200 c.g. van een hof in IJsselmuiden
op naam van Jochem Henricks Boeckholt en Geesien Jans van Suijren.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 268
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Jan
Lamberts, Lambert
Wesselsen, Cornelis

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
268
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Andries, Jelle
Herms, Judith

DATUM:

23-08-1657

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

19-09-1657

Comparant
Voogd

Wed. G. G. Havercamp

samenvatting

Comparant verklaart van de weduwe van zijn voogd de erfenis en goederen
van zijn ouders te hebben ontvangen, waarvoor hij haar bedankt, met belofte
van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
268v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

213

14-10-1657

comparanten

623

624

Plancke, Jacques vd
Assenburg, Pieter
Noetelaer, Jan Pietersz
Harpstee, Dirrick Bremer v.
Noortberch, Berendt

Volmachtgever
Volmachtgever
Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Echtg. M. vd Plancke
Echtg. C. vd Plancke

samenvatting

Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Berendt Noortberch om
hun zaken in Overijssel waar te nemen, in het bijzonder hun zaak over de
successie en erfenis en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 268v
Volmacht

onroerend goed

Huis en erf
Amsterdam, bij de Heilige Wegpoort, op de Wallen

comparanten

Jordaen, Lucas
Bock, Caspar de

DATUM:

23-10-1657

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Amsterdam

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Caspar de Bock om namens hem
voor de Schepenen van Amsterdam te verschijnen en daar over te dragen
aan Aefken Gerritsz, weduwe van mr Jan Arentsz Pelgrom de helft van een
huis en verder al het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
269
Volmacht

onroerend goed

Huis en erf
Amsterdam, Heiligewegstraat, op de Wallen

comparanten

Jordaen, Lucas
Bock, Caspar de

DATUM:

00-11-1657

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Amsterdam

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Caspar de Bock om namens hem
voor de Schepenen van Amsterdam te verschijnen en over te dragen aan
Aefken Gerrits, weduwe van mr Jan Arentsz Pelgrom, een losrentebrief groot
ƒ62-10 c.g. jaarlijks, dd 15-06-1648, gevestigd op een huis en daarbij al het
noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

214

625

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 270
Verklaring

DATUM:

24-11-1657

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrijtsen, Lucas
Jacobs, Aeltien
Wernerts, Welmer
Janssen, Henrick

samenvatting

Comparanten verklaren van de voogden over comparantes overleden zoon
Berent Berents bij haar eerste echtgenoot Berent Berents Hiddinck, alle
goederen ontvangen te hebben, waarvoor zij hen bedanken met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

Comparant
Echtgenote
Voogd
Voogd

Bladzijde 270v is blanco.
626

627

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
271
Verklaring

DATUM:

08-05-1657

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Groenestraat

comparanten

Jansz, Doretee
Henricks, Evert
Steenbergen, Joan Beltsnijder

samenvatting

Comparante verklaart dat, hoewel haar echtgenoot en zij een huis van Jan
Dircks en echtgenote hebben gekocht, zij dit wegens insolventie heeft
moeten verlaten en hiervan afstand doet; Joan Beltsnijder Steenbergen heeft
hiertoe opdracht gekregen van de voogden over de kinderen van Wijcher
Willemsz en Aeltien Asskens.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 271
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pouwels, Dirck
Claesz, mr Henrick
Henricksen, Lubbert

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogden alle goederen van zijn moeder te
hebben ontvangen, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

Comparante
Momber
Begunstigde

DATUM:

Wed. H. H. vd Witts
Zoon

12-05-1657

Comparant
Voogd
Voogd

215

628

629

630

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
271v
Kinderbewijs

DATUM:

07-07-1657

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Dubbelt
Dubbelts, mr Jan
Pouwelts, Dirck

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Dubbelts als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g. en belooft hem lezen, schrijven en
een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

1

Wdn. van Geertien Stevents
Voogd
Voogd

1

Vader )
Kistenmaker
Slotenmaker

) kistenmaker

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 272
Volmacht

DATUM:

05-09-1657

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brugginck, Jan
Bornheman, Barnardt

samenvatting

De eerzame comparant heeft een volmacht verstrekt aan Barnardt
Bornheman om van de kinderen van luitenant Anthoni Brugginck een staat
en inventaris te eisen van de nagelaten goederen, tevens een kopie van het
testament en verder, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen
en daarbij alles wat noodzakelijk is, te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 272
Kinderbewijs

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Santen, bgm. Daniel van
Blanckvoort, jkr Gerhard
Ridder, Lambert Jurissen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon jkr Gerrit Willem van Santen
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd eerstens de erfenis die zijn
moeder van haar moeder Johanna Clant heeft ontvangen minus zijn jaarlijks
vruchtgebruik ad ƒ100 c.g. volgens de huwelijkse voorwaarden, verder
moeders kleren en lijfstoebehoren, waarvan een inventaris is gemaakt,
verder een bedrag van ƒ2600 c.g.; hij belooft hem naar zijn stand op te
voeden, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik.

bijzonderheden

Geen

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

216

Brouwer te Voorst
IUDr

15-10-1657

Wdn. Maria G. Blanckvoort
Voogd
Voogd

Vader

631

632

633

634

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
273
Verklaring

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schonevelt, Dorothea
Breda, R. van
Camen, Joost Willemsen v.
Dorsten, Joost Hermsen v.

26-10-1657

Comparante
Momber
Voogd
Voogd

Secretaris

samenvatting

Comparante verklaart van haar voogden een bedrag van ƒ350 c.g. te hebben
ontvangen, afkomstig van Henrick van Onna, waarvoor zij hen bedankt met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
273
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ploech, Dirrick
Benthem, Everwijn van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Everwijn van Benthem om zijn zaken
waar te nemen en daarbij alle voorkomende handelingen te verrichten.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
273v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobsz, Dirck
Geerner, Ignatius
Henricksen, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hermtien, Jacobien en
Marrichien Dircksz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk een pond
groot en belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat
een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
274
Schuldbekentenis

DATUM:

03-12-1657

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

09-03-1658

Wdn. van Judith Jansz
Voogd
Voogd

DATUM:

217

Eerzaam
IUDr

19-03-1658

Vader

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermssen, Dirck
Wolffsen, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Henrick Wolffsen
wegens geleverd hout een bedrag van ƒ100 c.g. dat hij belooft te betalen op
Martini a.s. met een jaar rente tegen 5 procent, waarvoor zijn persoon en
goederen onderpand zijn, als bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

Schuldenaar
Schuldeiser

Executeur
De weduwe van …

Bladzijde 274v is blanco.
635

636

637

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
275
Schuldbekentenis

DATUM:

08-02-1653

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Franssen, Max
Henrix, Pilgrom

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Pilgrom Henrix een bedrag van ƒ2210 c.g. dat hij belooft te betalen tussen nu en Pinksteren, waarvoor zijn
persoon en goederen onderpand zijn, als bij verwonnen panden.
NB. in de kantlijn: op 08-02-1654 meldt Joost Cornelisz namens zijn neef
Pilgrom Henrix schuldenaar uitstel te hebben gegeven om het geld a.s.
Pasen te betalen, als bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
275
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrix, Michiel
Spiering, Henrick Gerrijtsen

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

11-02-1653

Voogd
Mede-voogd

Overleden

samenvatting

Comparant, voogd over de kinderen van Peter Henrix en Aeltien Henrix,
verklaart van de erfgenamen van zijn overleden mede-voogd alle goederen
die deze onder zijn berusting had, te hebben ontvangen, waarvoor hij hen
bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
275v
Verklaring

DATUM:

218

03-05-1653

638

639

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Marrichien
Hoff, J.
Pott, Henrick
Jansz, Jan
Greve, Johan Carsten v.

Comparante
Momber
Stiefvader
Voogd
Voogd

Eerzaam

samenvatting

Comparante verklaart van haar stiefvader het geld en alle goederen van haar
vader en haar grootvader te hebben ontvangen, waarvoor zij hem bedankt
met belofte van vrijwaring; tevens ontslaat zij de voogden van hun taak.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
275v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jelissen, Marten
Berents, Thoenijs
Coops, Henrick Woltersen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lubbert en Jannigien
Martens als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ20 c.g., te
versterven van het ene kind op het anderen 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 05-12-1670 bedankt Jannigien Martens haar voogden
met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
276
Verklaring

onroerend goed

Huis
Kampen, Vloeddijk

comparanten

Pottgiter, Melis Petersz
Berents, mr Warner

DATUM:

12-05-1653

Wdn. van Elsien Engberts
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

12-05-1653

Huurder
Verhuurder

Grofsmid

samenvatting

Comparant verklaart dat hij voor één jaar gehuurd heeft van mr Warner
Berents een huis voor een bedrag van ƒ45 g.g. per jaar. Als onderpand voor
de huur stelt hij zijn beroepsgereedschap, te weten een grote blaasbalg,
gloeistaven en dergelijke, verder een kast en trektafel.

bijzonderheden

Geen

219

640

641

642

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
276v
Verklaring

DATUM:

02-07-1652

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Dammes, Marrigien
Breda, R. van
Wijcherts, Jan
Muller, Gerrijt Janssen

samenvatting

Comparante meldt dat heden voor Schepenen aan de voogden is
medegedeeld, dat in de verzegeling van achttien daalders jaarlijks uit haar
land, is bedongen, dat de opzegging een kwartaal voor de vervaldatum moet
geschieden.

bijzonderheden

Jaartal moet waarschijnlijk 1653 zijn.

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
276v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricks, mr Michgel
Ridder, Lambert Juriaen
Brouwer, Hermen Toenisz

samenvatting

Comparanten, voogden over de kinderen van Peter Henricksz Brouwer en
Aeltien Henricks, verklaren van de schoonvader ten behoeve van de
pleegkinderen te hebben ontvangen alle goederen van hun ouders, waarvoor
zij hem bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 277
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Felts, jfr Margreta van den
Benthem, dr Everwijn van

samenvatting

Comparante verklaart dat zij in haar zaak tegen vrouwe den Ouden in
Borculo geen borg heeft kunnen vinden, daarom heeft zij van de rechtbank
cautie gekregen. Haar gevolmachtigde dr Jacobus Hessels is gerechtigd
deze akte in Borculo te tonen namens zijn opdrachtgeefster en hen te vragen
dit te accepteren.

bijzonderheden

Geen

Comparante
Momber
Voogd
Voogd

DATUM:

10-11-1653

Comparant
Comparant
Schoonvader

DATUM:

220

Wed. Dirck Claessen
Secretaris

12-11-1653

Comparante
Momber

Wed. brgm. A. vd Hell

643

644

645

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
277v
Verklaring

DATUM:

31-10-1654

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Loo, Martin la
Wijchgersz, Aeltien
Ahrens, Wijck
Backer, Aelt Jansz

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn vrouw van haar voogden de erfenis en
goederen van haar ouders heeft ontvangen, waarvoor hij hen bedankt met
belofte van vrijwaring. Tevens is voor het gerecht verschenen Jan
Wijchgersz en heeft belooft dat comparante ook voor het gerecht van Leiden
zal verschijnen en deze dank zal herhalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
278
Transport van rechten

onroerend goed

Huis
Kampen, Kalverhekkenweg, strekkend tot aan het erf van Jan Pouwelsen

comparanten

Jans, Marrigien
Breda, R. van
Steenbergen, Johan Beeltsnijder

Comparant
Echtgenote
Voogd
Voogd

DATUM:

27-12-1654

Comparante
Momber
Schuldeiser

Secretaris

samenvatting

Comparante verklaart aan Johan Beeltsnijer Steenbergen al haar rechten op
haar woonhuis te hebben overgedragen en er geen enkele aanspraak meer
op te behouden.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
278
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Haen, Meuw Petersz de
Henricks, Cornelis
Nijenburch, Arent H. van der

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

DATUM:

221

22-02-1655

Comparant
Voogd
Voogd

646

647

648

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
278v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerbrants, Michiel
Janssen, Wijcher

DATUM:

26-03-1655

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Slijckenburg

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan de eerzame Wijcher Janssen om,
zowel binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen en daarbij alle
noodzakelijke maatregelen te treffen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
278v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Munninck, Mettien Henrix
Munninck, Arent Henricks
Gerrijts, Thijs

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Agnietien en
Henrickus Egberts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ10 c.g. ,
waarvoor zij als onderpand stelt de 27 rijksdaalders gevestigd op een huis in
Lunenburg van Frerick Henricks Munninck, 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

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 279
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis

comparanten

Jans, Marrigien
Petersen, Lubbert
Gerrijtsen, Berend
Hagedoorn, Lambert H.

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrick, Jan en
Herbert Jacobsz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen honderd
daalders, te versterven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen,
schrijven en een ambacht te laten leren, speciaal aan Jan Jacobsz en te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij
heeft het vruchtgebruik en stelt haar huis en vee als onderpand.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

Wed. Egbert H. van Sutphen
Voogd
Voogd

DATUM:

222

07-04-1655

Moeder

27-04-1655

Wed. van Jacob P. Hogebeen
Voogd
Voogd
Voogd

Moeder

649

650

651

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
279v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cornelisz, Marrigien
Renen, Berent van
Lambertsen, Robert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Trintien en Maria
Gijsbertsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een pond
groot en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
280
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pottgieter, Melis Petersen
Janssen, Arent
Hermsen, Lubbert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Salomon, Albartien,
Claes, Aeltien en Jennigien Melis als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd ieder ƒ3 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk
te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 280v
Volmacht

onroerend goed

Huis en hof
Limbach

comparanten

More, Margrete
Berentsen, Jan
More, Claes

samenvatting

DATUM:

19-05-1655

Wed. van Gijsbert Claesz
Voogd
Voogd

DATUM:

25-05-1655

Wdn. van Sara Roeloffs
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

Vader

00-00-1655

Volmachtgeefster
Echtgenoot
Gevolmachtigde

Limbach

Comparante verstrekt een volmacht aan Claes More om voor het gerecht van
Balen te verschijnen en daar over te dragen aan Jan van Resten een huis en

223

hof volgens de plaatselijke gebruiken en verder al het nodige te doen, met
macht van substitutie.

652

653

654

bijzonderheden

In de kantlijn: vacat.

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 281
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Egbertsz, Mense
Heijden, Rotger van der

samenvatting

Comparant verklaart zich a.s. woensdag weer voor het gerecht te zullen
presenteren, waarvoor Rotger van der Heijden zich borg stelt.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
281
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willems, Marrigien
Smit, Evert Wijntges
Willemsen, Wolter

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hendrickien en
Neeltien Albarts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk honderd
daalders en een bed met toebehoren en belooft hen lezen , schrijven en een
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee
de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
281v
Volmacht

onroerend goed

Molen
Kampen, op het Herckenhoofd

comparanten

Haes, Michiel de
Albarts, Harmen
Veene, Johan

samenvatting

Namens zijn opdrachtgevers, verstrekt comparant een volmacht aan Johan
Veene om de resterende kooppenningen te ontvangen van Berendt Geurts

DATUM:

22-08-1655

Comparant
Borg

DATUM:

24-09-1655

Wed. van Albart Evertsen
Voogd
Voogd

DATUM:

27-09-1655

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Gevolmachtigde

224

Moeder

IUDr
en H. Hendricks
IUDr

wegens zijn aandeel in een molen en verder alle noodzakelijke voorzieningen
te treffen.

655

656

657

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 282
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Engberts, Marrigien
Lucassen, Hermen
Engberts, Didele
Christophersen, Christiaen
Janssen, Wessel
Caemen, Joost van

DATUM:

15-11-1655

Comparante
Echtgenoot
Comparante
Echtgenoot
Voogd
Voogd

Overleden

samenvatting

Comparanten verklaren van hun voogden het geld te hebben ontvangen dat
zij onder hun berusting hadden, waarvoor zij hen bedanken met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
282v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stevensz, Mechtelt
Hoff, J.
Lubbertsz, Geert

DATUM:

11-12-1655

Comparante
Momber
Schuldenaar

De erven van …

samenvatting

Comparante verklaart van de erven van Geert Lubbertsz een obligatie van
ƒ50 c.g. met rente te hebben ontvangen, waarvoor zij hen bedankt met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
282v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mensen, Merrigien
Jansz, Willem
Cambuer, Jan Janssen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan, Mense, Henrick,
Gerrit, Claes en Dirck Jansz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd twee

DATUM:

225

06-03-1656

Wed. van Jan Jansz
Voogd
Voogd

Moeder

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.

658

659

660

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
283
Verklaring

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Isselmuijden, jfr Maria van
Breda, R. van
Langen, Matheas Alphert van

samenvatting

Comparante verklaart als haar eigen schuld te hebben overgenomen van
haar zoon Matheas: eerstens een bedrag van ƒ2000 c.g. t.b.v. burgemeester
Ernst van der Cuerbeecke, verder een bedrag van ƒ1500 c.g. t.b.v. juffrouw
Judith Losen weduwe Beecks, ƒ150 c.g. voor Aeltien Otten en verder de
pretenties die professor Antonius Aemilius en Otto ter Stall, schout van
Raalte, op haar zoon hebben en dit te zullen betalen met de verschuldigde
rente; dit alles op voorwaarde dat haar zoon zijn vaders erfdeel ter
beschikking van zijn moeder stelt.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
283v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Potgieter, Melijs Petersen
Lamberts, Susanna
Engbertssen, Jan
Roeloffsen, Willem

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Engbertssen ƒ100 c.g.
wegens een obligatie, waarvoor Willem Roeloffsen zich borg heeft gesteld en
verder ƒ25 c.g.; om dit te betalen hebben zij aan de borg verkocht een
bepaalde koe voor ƒ40 c.g., waar ze nog ƒ10 c.g. bijdoen; verder zullen zij de
schuld afbetalen met een pond groot ieder kwartaal vanaf Pasen 1657.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 284
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where

DATUM:

Comparante
Momber
Zoon

DATUM:

Wed. Langen
Secretaris

23-06-1656

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Borg

DATUM:

226

02-04-1656

15-08-1656

Kampen, Broederstraat, tussen Rutger J. Velthoen en de erven mr Arents

661

662

663

comparanten

Martens, Melcher
Henrix, Geertien

Schuldenaar
Schuldeiseres

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Geertien Henrix een bedrag van
ƒ350 g.g. tegen 5 procent afkomstig van geleverde waar en voorschotten, dat
hij belooft voor de eerste maal af te lossen en te betalen op 11-07-1657 met
ƒ100 c.g. en de rente, waarvoor hij zijn huis als onderpand stelt.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
284v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tengnagels, jfr Margrita
Gansneb gnd T., Johan
Gansneb gnd T., jkr R.

DATUM:

Kaagschipper
Wed. G. Henrix

15-08-1656

Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Burgemeester

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Johan en jkr R. Gansneb gnd
Tengnagel om …

bijzonderheden

Niet af

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
285
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Willemsz, Martintien
Putten, Evert van
Groningen, Hermen van

samenvatting

Comparante en de voogd over haar zoon François Jansz, hebben een
volmacht verstrekt aan de mede-voogd Hermen van Groningen om, in der
minne of gerechtelijk, van Herman Mohrhausen de resterende koopsom te
eisen van hun ouderlijke goederen volgens koopcedule en verder alle
noodzakelijke handelingen te verrichten, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
285v
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

DATUM:

27-09-1656

Volmachtgeefster
Voogd
Gevolmachtigde

) Ruiter bij de Compagnie van de Ritmeester Haanen

DATUM:

227

22-10-1656

1

Wed. Jan F. v. Campen )
Zelfde ruitercompagnie
Mede-voogd

comparanten

664

665

666

Henricksen, Derrickien
Hoff, J.
Coenraetsz, Coenraet

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Echtgenoot

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om tegen de
hoogste prijs de goederen, die hij van zijn vader geërfd heeft in het land van
Gulik, te verkopen en verder alle noodzakelijke maatregelen te treffen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
286
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrijts, Marcus
Herms, Hilligien
Cappers, Abraham Janssen

DATUM:

09-12-1656

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Koopman A’dam

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Abraham Janssen Cappers
wegens ontvangen waren een bedrag van ƒ154-3-8 c.g., waarover zij met
diens gevolmachtigde Adriaen Valenchijn, procurator te Elburg zijn
overeengekomen, dat zij met Pasen 1657 zullen betalen ƒ25 c.g. en met
Johannis daarna weer ƒ25 c.g. en de rest in vier jaarlijkse termijnen,
waarvoor zij als onderpand stellen hun persoon en goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
286v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritsz, Merrichien
Wijnties, Evert
Henricksz, Claes

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Gerrit Joosten als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd twee pond groot en belooft hem lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93

FOLIO:

DATUM:

19-12-1656

Wed. van Joost Grader
Voogd
Voogd

287

DATUM:

228

31-12-1656

Moeder

667

668

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hagedooren, Michel Hermsz
Henricks, Peter
Groen, Baltesaer Jansz

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hermen en Willem
Michels Hagedooren als moeder erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ24
c.g. die aan de voogden zullen worden overhandigd, Hermen krijgt zijn
pillengave, een zilveren penning die ca. ƒ50 waard is en ieder een zilveren
lepel, 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 betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
287v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Martensz, Melchior
Martensz, Arent
Simonsz, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Berentien, Judith,
Marten, Aeltien, Arent en Jan Melchers als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd ƒ100 c.g. samen en de opbrengst van moeders kleren en
lijfstoebehoren , alles te versterven van het ene kind op het andere en
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft
het vruchtgebruik.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
288
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Simons, Mathijs
Louijs, Henrick

Wdn. Idtien Willemsz
Voogd
Voogd

DATUM:

23-01-1657

Wdn. van Woltertien Arents
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader
Zeepzieder

Vader

16-03-1657

Comparant
Zaakwaarnemer

Koopman te Amsterdam

samenvatting

Comparant herroept de curatele van Thomas Hubert over de administratie
van zijn goederen en stelt in zijn plaats aan Henrick Louijs om zijn goederen
te beheren, geld te ontvangen, te kwiteren enz en alles te doen, zowel binnen
als buiten rechten, wat comparant zelf ook gedaan zou hebben, indien
aanwezig.

bijzonderheden

Geen

229

669

670

671

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
288v
Verklaring

DATUM:

03-07-1657

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Loo, Marten la
Wijchers, Aeltien
Jansen, Aelt
Arkens, Wijer

samenvatting

Namens zijn echtgenote, verklaart comparant van de voogden over Sander
Wijchersz, zijn vrouws broer, te hebben ontvangen de erfenis en goederen
van zijn zwager, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
289
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Felber, Mathijs
Corver, Adriaen
Wijsman, Herman
Ham, Henrick Dircks vd

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Herman Wijsman en Henrick
Dircks van der Ham om namens hen de drie balen wol te vorderen die hij aan
Leendert Bongaerdt, overleden, heeft verkocht en nog in de boedel berusten
en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
289
Kinderbewijs

onroerend goed

1. Huis en erf
Kampen, Oudestraat, t.o. Thomas de Bonthe
2. Huisje
Kampen, Vloeddijk, tussen Joh. Lenard de apotheker en Judith …

comparanten

Jaspersz, Marrigien
Baeck, dr Herman de
Croen, Jacques

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon als vaders erfdeel te

Comparant
Echtgenote
Voogd
Voogd

DATUM:

29-06-1657

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

09-01-1658

Wed. van Derck Petersz
Voogd
Voogd

230

Koopman A’dam
Compagnon

Moeder

hebben gereserveerd ƒ75 c.g., gevestigd op het huis van mr Bartelts,
chirurgijn, belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. in de kantlijn: op 08-11-1659 melden de voogden dat hun pupil nog van
zijn grootmoeder Geesien Diricks ƒ175 c.g. erft en de helft van een huisje; op
11-12-1680 bedankt Pieter Dircksen zijn voogden.

672

673

674

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
289v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Louwe, Marten
Hermsz, Rutger
Louwe, Jacob

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Catalena en Trine
Martens als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ50 c.g. en
belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
290
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dalen, Merrigien van
Cruel, Claes Petersz
Dircksz, Dirck
Berentsz, Jan

samenvatting

Comparante verklaart van de voogden de erfenis en goederen van haar zoon
Claes Dircksz ontvangen te hebben, waarvoor zij hen bedankt met belofte
van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
290v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bootsman, Maria

DATUM:

09-01-1658

Wdn. van Neeltien Hernicksz
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

24-02-1658

Comparante
Echtgenoot
Voogd
Voogd

DATUM:

19-03-1658

Volmachtgeefster

231

Wed. H. Wolffsen

Breda, R. van
Wolff, Johan de

675

Momber
Gevolmachtigde

Secretaris
Secr. Genemuiden

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Johan de Wolff om haar zaken daar
waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en daarbij te handelen in
haar geest, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
291
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wegewaerts, jfr Mechtelin
Pott, Wolter Gerritsz
Hoff, Johan
Meijer, Gijsbert Hermsen
Steenbergen, Henrick

DATUM:

03-04-1658

Comparante
Echtgenoot
Voogd
Voogd
Voogd

Secretaris
Overleden

samenvatting

Comparante verklaart van haar voogd de erfenis en goederen te hebben
ontvangen van haar vader Kijliaen Wegewaert en haar zuster Helena
Wegenwaert, waarvoor zij hem bedankt met belofte van vrijwaring. De
voogden worden van hun taak ontslagen.

bijzonderheden

Geen

De bladzijden 291v t/m 294v zijn blanco.
676

677

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
295
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Barchorst, Nicolaas ter
Langenburg, dr Gooswinus v.

samenvatting

Comparant, namens zijn schoonmoeder, zuster, zwager en neef Henrick
Peters, verstrekt een volmacht aan dr Gooswinus van Langenburg om, zowel
binnen als buiten rechten, al hun zaken waar te nemen en alles te doen wat
nodig is.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 295
Volmacht

onroerend goed

Erf en goed
Stift van Keulen

Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

232

22-08-1653

06-08-1654

comparanten

678

679

680

Paesschen, Nijse
Jansen, Jacob
Paesschen, This

Volmachtgeefster
Echtgenoot
Gevolmachtigde

Oom - Amraet

Samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar oom This Paesschen om haar
aandeel in een erf te verkopen met alle daarbij behorende rechten en aan
haar en haar zuster Stintken Paesschen het geld te overhandigen en verder
alle voorkomende zaken te regelen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
296
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrix, Nijssien
Toenijssen, Dirck
Jansen, Hermen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Femmigien, Jacob,
Grete en Berentien Jans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ16 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

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
296
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roeloffsen, Neeltgen
Grafhorst, Gerbrant Claessen v.
Engelsman, Willem de

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Elias en Willem
Willemsen 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 goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
296v
Verklaring

DATUM:

17-11-1654

Wed. van Jan Toenijssen
Voogd
Voogd

DATUM:

233

14-11-1654

Wed. Willem Elias
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

27-04-1656

Moeder

681

682

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dirricks, Nijssien
Hoochstraeten, Hendr. van
Huijgo, Rijck

Comparante
Momber
Voogd

Secretaris
Eerzaam

samenvatting

Comparante verklaart van haar voogd het geld te hebben ontvangen haar
grootmoeder van vaderszijde, waarvoor zij hem bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
296v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Engberts, Nijse
Wilde, Jan Aertsen de
Willemsen, Rutger

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Engelbert, Lambert,
Aert, Steven en Hermtien Herms als vaders erfdeel te hebben gereserveerd
e
samen een bedrag van ƒ1000 c.g., de jongens op hun 18 ieder een veulen
van de beste die op het land staan en de dochter een bed met toebehoren en
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. in de kantlijn: op 24-02-1679 bedankt Aert Hermsen zijn voogden met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 297
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Silesien, Nicolaes van der
Haelteren, Rutger Henricksz van
Wijchersen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lisabet, Maria, Rebecca
en Johannes Nicolaes als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ3
c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

26-11-1656

Wed. van Hermen A. Ligger
Voogd
Voogd

DATUM:

234

Moeder

06-08-1657

Wdn. Aeltien Toenisz
Voogd
Voogd

Vader

683

684

685

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
297v
Verklaring

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vogelpoot, Nicolaes
Schuppingen, Henrick van - jr
Bomgaert, Lenaert

09-01-1658

Comparant
Voogd
Voogd

Eerzaam
Overleden

samenvatting

Comparant verklaart van de voogd over zijn overleden kinderen de helft van
de goederen te hebben ontvangen die op hem zijn overgegaan, de andere
helft berust bij de overleden voogd. Hij bedankt hem met belofte van
vrijwaring.
NB. in de kantlijn: op 22-11-1659 meldt comparant ook de andere helft van de
goederen te hebben ontvangen en spreekt nogmaals zijn dank uit.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 298
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Boele, mr Nicolaes Janssen
Bornheman, Bernhardus

DATUM:

08-02-1658

Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant, gevolmachtigd door Roeloff Gerrijts uit Heerde om gerechtelijk
van Aelt Berents in Kampen een bedrag van ƒ59-15 c.g. te vorderen,
verstrekt op zijn beurt een volmacht aan Bernhardus Bornheman om deze
taak uit te voeren.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 298v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Post, Nijse
Sweertsen, Dirck
Lubberts, Henrick
Janssen, Henrick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Trude, Sijmon en
Egbert Egberts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ500 c.g.,
te versterven van het ene kind op het andere, de jongens een veulen als zij
15 jaar zijn en de dochter een bed met toebehoren als zij gaat trouwen en de
opbrengst van vaders kleren; zij belooft hen lezen, schrijven en een
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee
de voogden tevreden zijn.

DATUM:

19-03-1658

Wed. van Egbert Lubberts
Voogd
Voogd
Voogd

235

Moeder

bijzonderheden

Geen

Bladzijde 299v is blanco.
686

687

688

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
300
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis het Bottervatt
Kampen

comparanten

Cruwel, Oloff
Milius, Jacobus
Cruwel, Joost

DATUM:

30-05-1654

Wdn. van Lijsebeth Milius
Voogd
Voogd

Vader
Oom

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Adam en Teeleman
Cruwel als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ100 c.g. en de
opbrengst van de kleren en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te
laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.
NB. in de kantlijn: op 21-07-1657 verklaart Joost Cruwel dat zijn neven nog
ƒ100 c.g. krijgen van de verkoop van het huis; op 29-11-1687 meldt Adam
Crouwel het geld te hebben ontvangen van zijn neef Adam Crouwel.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 300
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Burgel, Otto
Benthem, Everwijn

samenvatting

Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Everwijn van Benthem om, in
der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen en daarbij al het nodige
te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
300v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lucassen, Otto
Bardoel, Fijke

samenvatting

DATUM:

16-01-1655

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Wijnkoper Zwolle
IUDr

22-05-1655

Schuldenaar
Schuldeiseres

Wed. H. Bardoel

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Fijke Bardoel een bedrag van ƒ3722-8 c.g. tegen 5 procent wegens ontvangen lijnwaad; verder zijn ze overeen

236

gekomen dat revenuen uit het overlijden van comparants moeder, zuster of
ander familielid door hem gebruikt worden om de schuld af te lossen.

689

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
301
Volmacht

onroerend goed

Huis
Kampen, Oudestraat

comparanten

Otten, Lutgertien
Hoochstraetn, H. van
Ridder, Lambert Jurriensen
Helmichsen, Thoenijs

DATUM:

05-10-1657

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Secretaris

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Lambert Jurriensen Ridder en
Thoenijs Helmichsen om, zowel binnen als buiten rechten, haar zaken waar
te nemen, haar huis publiek te verkopen en verder al het noodzakelijke te
doen.

bijzonderheden

Geen

De bladzijden 302 t/m 304v zijn blanco.
690

691

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
305
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schaeffbanck, Peter
Nijenburch, A. van der

DATUM:

26-04-1653

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Oom

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn oom A. van der Nijenburch om,
zowel binnen als buiten rechten, zijn zaken in Friesland waar te nemen, met
name in Sneek en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
305
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lambert, Pieter
Herms, Barendt
Herms, Geertien
Herms, Aeltien
Petersen, Cornelis

DATUM:

13-09-1653

Comparant
Comparant
Comparante
Comparante
Voogd

237

Eerzaam

Aeltsen, Aelt

692

693

694

Voogd

samenvatting

Comparanten, als erfgenamen, verklaren van de voogden over Dirrick
Hermsen Haegedoorn alle goederen te hebben ontvangen, waarvoor zij hen
bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
305v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Loo, Pieter de - de jonge
Veen, Johan

DATUM:

25-11-1653

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant, mede namens zijn vader Pieter de Loo, verstrekt een volmacht
aan Johan Veen om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen,
in het bijzonder die tegen Jan Abrahamssen en daarbij alles te doen wat
noodzakelijk is,

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
306
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Peter
Ram, Everhardt
Scheppinck, Engbert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hermen, Lijsebeth, Jan
en Louwe Peterssen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag
van ƒ1000 c.g. en de lijfstoebehoren en belooft hen lezen, schrijven, naaien
en wat verder nodig is te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
306
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Peter
Langenburg, Gooswinus

DATUM:

07-12-1653

Wdn. van Aeltien Eckelbooms
Voogd
Voogd

DATUM:

238

Vader
Med. dr.

28-04-1654

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Mastenbroek

695

696

697

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Gooswinus van Langenburg om zijn
zaken waar te nemen en al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
306v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heijments, Peter
Ambrosius, Dirck

samenvatting

Comparanten, als voogden over de kinderen van Jan Cornelijssens en
Aeltien Herms, verstrekken een volmacht aan …. om het geld en de
goederen te vorderen die de pupillen van hun grootouders Hermen Reijnerts
van de Sande en Aeltien Reijnerts van den Sande, overleden in Sonsbeek,
toekomen en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Gevolmachtigde is niet genoemd.

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
307
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Peter
Jansz, Jochem
Mortie, Joan de

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lijsien en Hermen
Petersz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een daalder 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

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
307v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrijts, Peter
Catties, Johan
Langenburg, dr Gooswinus

DATUM:

29-05-1654

Volmachtgever
Volmachtgever

DATUM:

15-06-1654

Wdn. van Agnite Hermsz
Voogd
Voogd

DATUM:

239

Vader

05-09-1654

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Emmeloord
Deventer

698

699

700

samenvatting

Comparant verstrekt op zijn beurt een volmacht aan dr Gooswinus
Langenburg om, zowel binnen als buiten rechten, van Jan Alberts uit
Emmeloord te vorderen een bedrag van ƒ76-16 c.g. wegens geleverde
koeken en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
308
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Somerdijck, Peter Peters v.d.
Dirx, Luijtgien
Andries, Dirckien

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Luijtgien Dirx en Dirckien Andries
en hun broer een bedrag van ƒ50 c.g. als resterende kooppenningen van een
huis, die hij belooft te betalen met St. Gallendag, waarvoor zijn goederen
onderpand zijn, als bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 308
Verklaring

onroerend goed

Een hoeve
Baronie van Breda

comparanten

Veen, mr Peter
Meuwenhove, Constancia v.

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven om hun aandeel in een
hoeve, afkomstig van wijlen haar vader mr Cornelis van Meuwenhove, med.
dr., en nu gepacht door Adriaen Cornelis Grooten, te verkopen aan
burgemeester J. Drabbe.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
309
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cuiper, Peter Henricksen
Magnus, Peter
Henrix, Barbara

DATUM:

Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldeiseres

DATUM:

20-09-1654

Comparant
Echtgenote

DATUM:

240

18-09-1654

26-11-1654

Comparant
Comparant
Echtgenote

Apotheker

Sabee, Roeijer
Wilsem, jkr Frans van
Bilderbeeck, Jan Berents

701

702

703

Comparant
Voogd
Voogd

Weesvader

samenvatting

Comparanten verklaren van hun voogden de erfenis en alle goederen
ontvangen te hebben van hun moeder Trijne Peters, waarvoor zij hen
bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
309v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Toenis, Peterken
Gerartsz, Geertien
Panhuijs, Jan Jansz

samenvatting

Comparanten, mede caverende voor Wolter Gerbrichsz van Harweijn,
verklaren van Jan Jansz Panhuijs de ƒ300 c.g. te hebben ontvangen, legaat
van hun tante Gerrigien Gerritsz, in leven echtgenote van Jan Panhuijs,
waarvoor zij hun oom bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 310
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Evertsz, Peterken
Kock, Jan Jansen
Bol, Evert Hermsen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Henrick Petersz als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ110 c.g. en de opbrengst van vaders
kleren 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

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
310v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

23-12-1654

Comparante
Comparante
Oom

DATUM:

Echtg. Jan G. Mulder
Echtg. Corn. J. v. Bomel

08-02-1655

Wed. van Peter Reinersz
Voogd
Voogd

DATUM:

241

20-09-1655

Moeder

comparanten

704

705

706

Weerts, Peter
Arents, Geesien
Juste, Antonij

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Echtpaar
Keulen

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Antonij Juste om de
achterstallige rente van de stad Duren te ontvangen en namens hen een huis
in Keulen te verkopen, dat volmachtgeefster met haar broers/zusters van de
burgemeester van Duren als betaling hebben ontvangen en verder al het
nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
311
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermsen, Peter
Hermsen, Hester
Bonthe, Thomas de
Ram, dr Everhardt

samenvatting

Comparanten verklaren van hun voogden de erfenis en goederen van hun
ouders en grootmoeder te hebben ontvangen, waarvoor zij hen bedanken
met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 311
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermsen, Peter
Hermsen, Hester
Bonthe, Thomas de
Ram, dr Everhardt

DATUM:

06-03-1656

Comparant
Echtgenote
Voogd
Voogd

DATUM:

06-03-1656

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Echtpaar

Burgemeester

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Thomas de Bonthe en dr
Everhardt Ram om, zowel binnen als buiten rechten, hun zaken waar te
nemen en daarbij alle voorkomende handelingen te verrichten.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 311v
Verklaring

DATUM:

242

26-03-1656

707

708

709

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Delft, Piter van
Delft, Willem van

samenvatting

Comparant verklaart na afrekening geen aanspraken te hebben op zijn zoon;
verder verklaart hij dat zijn zoon, volgens procuratie, bij comparants leven
en na zijn overlijden, uitstaande schulden e.d. ten behoeve van het sterfhuis
mag innen, zoals comparant zelf ook gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
312
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en stal
Kampen

comparanten

Helmichsz, Peter
Petersz, Willemtien

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn dochter Willemtien van haar
moeders kindsdeel een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar vanaf
1655, dat na zijn overlijden uit de boedel zal worden terugbetaald, waarvoor
hij zijn huis als onderpand stelt.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
312v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritsen, Peter
Gerritsen, Gijsebert
Engbert, Jan Carsten v.’t

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Gijsebert Gerritsen en Jan Carsten
van ’t Engbert om zijn zaken hier en in de provincies Overijssel en Holland
waar te nemen en daarbij alle noodzakelijke maatregelen te treffen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 312v
Kinderbewijs

Comparant
Zoon

DATUM:

18-04-1656

Schuldenaar
Dochter

DATUM:

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

243

24-02-1656

14-07-1656

710

711

712

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrijtsen, Peter
Gerrijts, Welmer
Alberts, Wijcher

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Judith, Willem, Jacob
en Aeltien Peters als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ10
c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 313
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Peter
Janssen, Wolter
Backer, burgemeester

Wdn. van Henrickien Willems
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

22-09-1656

Comparant
Voogd
Voogd

Eerzaam
Overleden

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogden het geld en de goederen van zijn
ouders te hebben ontvangen, waarvoor hij hen bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 313
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Helmichsz, Peter
Berentsz, Gerrit
Knoch, Andries Willemsz

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Steven en Frans Petersz
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ500 c.g. en
belooft hen lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een goed vader
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93

FOLIO:

DATUM:

313v

Wdn. van Hilken Claesz
Voogd
Voogd

DATUM:

244

13-02-1657

26-03-1657

Vader

713

714

715

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Petertien
Janssen, Ariaen
Berentsen, Evert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Berentien Thomas als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ180 c.g., welk bedrag voorlopig
gevestigd blijft op het huis van Ariaen Janssen en belooft haar lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 314
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Barckhoudt, Pieter Hermsz
Veen, Johannes

samenvatting

Comparant, weduwnaar van Hester Hermsz, verstrekt een volmacht aan
Johannes Veen om, in der minne of gerechtelijk, de erfenis en goederen op
te eisen die zijn overleden vrouw heeft geërfd van Elsken Herms, haar
moeder en daarbij alles te doen wat comparant zelf ook gedaan zou hebben,
indien aanwezig.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 314
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nanninck, Pieter
Borneman, dr Bernhard

samenvatting

Comparant heeft een volmacht verstrekt aan dr Bernhard Borneman om, in
der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen, met name die tegen
Roloff Henricks en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93

FOLIO:

Wed. van Thomas B. Backers
Voogd
Voogd

DATUM:

314v

Schiedam
IUDr

20-05-1657

Volmacht
Gevolmachtigde

DATUM:

245

14-04-1657

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Moeder

21-07-1657

Broek in Waterland

716

717

onderwerp

Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pouwelsz, Pouwel
Passer, Otto Claesen
Pouwels, Janneken

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Wed. mr C. Jansen

samenvatting

Comparanten, voogden over de kinderen van mr Claes Jansen en Janneken
Pouwelsz, hebben een volmacht verstrekt aan Janneken Pouwels om, in der
minne of gerechtelijk, in Flensburg, Denemarken, hertogdom Holstein, de
erfenis en goederen te vorderen van de ouders van haar echtgenoot, aldaar
overleden en daarbij te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 315
Afrekening convenant

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsz, Peterken
Jansz, Marrigien
Hoff, J.

samenvatting

Comparanten verklaren voor Schepenen met elkaar te hebben afgerekend
wat eerder besloten was: comparante ter andere zijde heeft voor comparante
de huishuur voorgeschoten die met Pasen a.s. vervalt en heeft daarvoor
pandrechten op de goederen van Peterken Willemsz gekregen, die nu zijn
gerestitueerd; er zijn geen wederzijdse verplichtingen meer.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
315v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wolters, Pieter
Luicksen, Hermen
Heerde, Jan Carsten van
Michielsen, Leendert

DATUM:

10-10-1657

Comparante
Comparante t.a. zijde
Momber

DATUM:

Wed. Jan Gerritsen

28-10-1657

Comparant
Voogd
Voogd
Voogd

Middelburg

samenvatting

Comparant, zoon van Wolter Michielsen, verklaart van zijn voogden de
goederen van zijn moeder te hebben ontvangen, waarvoor hij hen bedankt
met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

246

718

719

720

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 316
Kinderbewijs

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hendricksen, Peter
Heijde, Peter Magnus vd
Elburg, Jan Gerritsen vd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Elijsabet Peters als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 g.g. en belooft haar lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede vader
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
316
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Geerstraat

comparanten

Cuijpers, Peter Jansz
Lennep, Jan van der
Heijde, Peter Magnus vd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Peter Petersz als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ75 c.g. en belooft hem lezen, schrijven en
een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik, waarvoor hij
als onderpand stelt zijn huis, nog bezwaard met ƒ280 c.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
316v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pouwelsen, Pouwel
Prins, Berend Dirricksen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Berend Dirricksen Prins een bedrag
van ƒ60 c.g. wegens geleverd bier en belooft dit te betalen in vier termijnen,
met St. Michael, met de kersttijd, met Pasen en met St Jan, als bij verwonnen
panden.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Trientien Willems
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

28-03-1658

Wdn. van Anneken Jansz
Voogd
Voogd

DATUM:

247

07-02-1658

Vader

19-08-1661

Schuldenaar
Schuldeiser

De bladzijden 317 en 317v zijn blanco.
721

722

723

RAK 93

FOLIO:

318

DATUM:

onderwerp

Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Steenbergen, Johan Beltsnijder
Dijeck, Henrick

03-07-1657

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Onderschout Epe

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Dijeck om, in der minne of
gerechtelijk, te vorderen van de weduwe Drees Desemers nu getrouwd met
Evert Rutgers uit Veesen, een bedrag van ƒ630 c.g. met rente, verder ƒ175
c.g. met rente van Gijsbert Jansz, brouwer te Heerde en ƒ99-9-0 c.g. van Aert
Wolbertsz uit Vasen en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 318
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Olen, Johannes ab
Lemmeker, dr

DATUM:

09-06-1657

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant, als voogd over de kinderen van Johan van Hardenberg, in leven
koopman te Amsterdam, verstrekt een volmacht aan dr Lemmeker om de
penningen te vorderen die de pupillen toekomen uit de boedel van Jan
Janssen Valck uit Kuinre en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
318v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cassier, Joan
Blatt, Jacques Willemsz
Haze, Jan Henricks van

DATUM:

12-06-1657

Comparant
Voogd
Voogd

Eerzaam

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogd de erfenis en goederen van zijn ouders
en grootvader, Albert Stevensz, ontvangen te hebben, waarvoor hij hem
bedankt met belofte van vrijwaring; de voogden worden van hun taak
ontheven.

bijzonderheden

Geen

248

724

725

726

727

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
319
Kinderbewijs

DATUM:

09-06-1657

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lucas, Jennigien
Janssen, Berent
Ruiter, Gerrijt

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Gerrijt als vaders erfdeel
te hebben gereserveerd een pond groot en belooft hem lezen, schrijven en
een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd
is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
319v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gorseler, Jan
Willemsen, Jacob
Backer, ? Gerritsen

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
319v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ridder, Jan
Lasman, Gerrit
Willemsz, Jacob

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
320
Kinderbewijs

Wed. van Gerrijt Janssen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

03-06-1657

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

02-07-1657

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

249

02-07-1657

728

729

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Goerst, Jan van
Helmont, Jan Jansen v.
Àrussche, Daniel Sijmonschen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jennigien, Maria,
Roeloffien, Trijntien, Henrick en Jan Janssen als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd samen ƒ6 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk
te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
320
Kinderbewijs

onroerend goed

1. huis en erf (woonhuis comparante) en huis daar tegenover
Kampen, Achter de nieuwe Muur, tussen de wed. Sluijter en Rijck Jansz
2. twee huizen aan elkaar gebouwd
Kampen, Koornmarkt, tussen de poort en de erven Spirinck
3. zes en halve morgen weiland
Grafhorst, bij de Elderdijk en de Zeedijk
4. een kamp weiland genaamd de Meermathe
Oosterholt, in het Zwijnsleger
5. nog diverse stukken land bij de Coeburg, in Wilsem, enz.

comparanten

Plancken, Janneken vd
Noorbergen, Berent
Gijsbertsz, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Johannes Herpsteijn als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van diverse onroerende
goederen; verder nog diverse kledingstukken, jassen, hemden enz., een
zilveren roemer met twee zilveren lepels, wegend elf loot en een diamanten
ring. Zij belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden
zijn. Zij heeft het vruchtgebruik.

bijzonderheden

Details over de onroerende goederen in de akte.

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 321v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ise, Jans
Claessen, Peter

samenvatting

Wdn. Deuwert Roeloffs
Voogd
Voogd

DATUM:

10-07-1657

Wed. van Otto J. Herpsteijn
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

Moeder
Eerzaam

14-07-1657

Comparant
Schuldenaar

De weduwe van …

Comparant verklaart dat de weduwe van Peter Claessen een obligatie heeft
afgelost, die hij van wijlen zijn vrouws oom Roelofs ….

250

730

731

732

bijzonderheden

Niet af

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
322
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pouwelsz, Janneken
Pouweltsz, Pouwel
Passer, Otto Claesz

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Greetien en Pouwel
Claesz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ100 c.g. en de
opbrengst van vaders kleren en belooft hen lezen schrijven, de dochter
naaien en de zoon een handwerk te laten leren en te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
322v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claesz, Johannes
Pouwelsz, Janneken

samenvatting

Comparant verklaart van zijn moeder de erfenis en goederen van zijn vader,
mr Claes Jansz, te hebben ontvangen, waarvoor hij haar bedankt met belofte
van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 322v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claesz, Janneken
Steenbergen, Claes
Hegers, Hermen

samenvatting

Comarante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Claes Hermsen
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ4 c.g. en belooft hen lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder
verschuldigd is,

DATUM:

21-07-1657

Wed. van mr Claes Jansz
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

21-07-1657

Comparant
Moeder

DATUM:

06-08-1657

Wed. van Hermen J. van Bilevelt
Voogd
Voogd

251

Moeder

733

734

735

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 323
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hiddinck, Janneken Albertien
Hoff, J.
Hoolboom, Reijnert
Engbert, Jan Carsten van ‘t

samenvatting

Comparante verklaart van haar voogden de erfenis en de goederen van haar
ouders te hebben ontvangen, waarvoor zij hen bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
323v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vos, Gerrit Gerritsen
Dijck, Jan Gerritsen van

samenvatting

Comparant verklaart van Jan Gerritsen van Dijck het geld van zijn overleden
vrouw te hebben ontvangen volgens de huwelijksvoorwaarden, mits de
voogd aanneemt de twee ossen te betalen aan Peter Eeckholt en bedankt
hem bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 323v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd de Drie Edammer Kazen
Kampen, Kerksteeg

comparanten

Schocker, Jacob Hermsen
Meijer, Gerrit Dirricksen
Roeloffsen, Roeloff

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hermen Schocker en
Jan Jacobsen Sluitter als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen
ƒ300 c.g. en de opbrengst van haar kleren, die hij zal verrenten tegen 5
procent en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te

DATUM:

Comparante
Momber
Voogd
Voogd

DATUM:

09-09-1657

Comparant
Voogd

DATUM:

252

26-08-1657

Wdn. Allegonda t.Borch
Eerzaam

01-10-1657

Wdn. van Evertien Jacobs
Voogd
Voogd

Vader
1
)

doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij
heeft het vruchtgebruik en stelt als onderpand zijn huis.

736

737

738

bijzonderheden

1

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 324
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sluiter, Jochem
Coppens, Catharina
Coppen, Jacob
Benthem, dr Everwijn
Hardenberch, Arent van

samenvatting

Comparanten, als erfgenamen van Joris en François Brugginck, verstrekken
een volmacht aan dr Everwijn van Benthem en Arent van Hardenberch om, in
der minne of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen en daarbij al het nodige
te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
325
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sluijter, Jochem
Coppen, Catharina
Coppen, Jacob
Richter, Laurens Jurriaens
Craenhals, Joris

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Joris en Frederick Brugginck, verklaren van
de voogden over diens kinderen de goederen te hebben ontvangen die
onder hun berusting waren, waarvoor zij bedanken met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 325
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Buitenwijck, Jan Jansen

) luitenant en kerkmeester

DATUM:

Volmachtgever
Echtgenote
Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

Majoor Wesel

03-10-1657

Comparant
Echtgenote
Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

253

28-09-1657

Majoor Wesel

10-10-1657

Wdn. van Petertien Jansz

Vader

Claesen, Jan
Buitendijck, Lucas Jansz

739

740

741

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Tijs en Maricken
Jans 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

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
325v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Hof
IJsselmuiden

comparanten

Bleecker, Jan Janssen
Breda, Caspar van

DATUM:

18-11-1657

Schuldenaar
Schuldeiser

De kinderen van …

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de kinderen van Caspar van Breda,
in leven ontvanger, een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar, als
resterende kooppenningen van een hof, gekocht van de weduwe Sloot en nu
in gebruik als bleek; als onderpand stelt hij de verbeteringen aan de hof.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
326
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Jennigien
Breda, R. van
Rijnvis, Goris

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar zoon Goris om haar zaken in
Friesland waar te nemen en daarbij in haar geest te handelen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
326v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aertsen, Jan

DATUM:

02-12-1657

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

) in leven predikant te Genemuiden

DATUM:

12-12-1657

Volmachtgever

254

1

Wed. L. Rijnvis )
Secretaris
Zoon – student Franeker

Aertsen, Henrick
Aertsen, Gerrijt
Haen, Jan Berentsen

742

743

744

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

samenvatting

Comparanten, mede caverende voor hun broer Rijck en zuster Marie
Aertsen, tevens als voogden over de kinderen van Lijsbeth Aertsen,
verstrekken een volmacht aan Jan Berentsen Haen om hun zaken, als
erfgenamen van Toenis Peterssen, hier en elders waar te nemen, in der
minne of gerechtelijk en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 327
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rijn, Richardt van
Veen, Johannes

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Veen om, in der minne of
gerechtelijk, van jkr Gerrit Voirne alles te vorderen wat comparant toekomt
en daarbij al het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
327v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lubberts, Roeloff
Dircksen, Henrick
Hermsen, Lubbert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Nele Roeloffs als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd de opbrengst van moeders kleren
en lijfstoebehoren en een passende uitzet; hij belooft haar lezen, schrijven en
naaien te laten leren, zodat zij kan gaan dienen en verder te doen wat een
goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
328
Verklaring

DATUM:

07-03-1653

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

02-04-1653

Wdn. van Anna Cornelijs
Voogd
Voogd

DATUM:

255

IUDr
IUDr

21-06-1653

Vader
Kerkmeester
Idem

745

746

747

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mulder, Reijnder Engbertsen
Claessen, Jacob

Comparant
Schuldeiser

Mulder Vollenhove

samenvatting

Comparant verklaart beloofd te hebben aan Jacob Claessen met een maand
de termijn kooppenningen te betalen die afgelopen Pasen vervallen is. n.l.
ƒ100 g.g. met rente, als bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
328
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Roloff
Backer, Joan

DATUM:

27-06-1653

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Postulant Hasselt

samenvatting

Comparant, als mede-erfgenaam van zijn vader Jan van Meppel, overleden te
Hasselt, verstrekt een volmacht aan Joan Backer om zijn zaken waar te
nemen in Hasselt en daar al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
328v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lubberts, Roeloff
Dirxen, Henrick
Hermsen, Lubbert

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over zijn dochter Nele
Roeloffs een bedrag van ƒ210 c.g. tegen 5 procent, afkomstig van de
opbrengst van zijn vrouws kleren; als onderpand stelt hij een obligatie van
ƒ700 c.g. ten laste van Isebrant Hannen en Grete Gerrijts, waarvan al een
deel is afgelost.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
329
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

28-06-1653

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

256

11-08-1653

748

749

750

comparanten

Claes, Roeloff
Heerde, Claes Roeloffsen van

Comparant
Vader

samenvatting

Comparant verklaart van zijn vader het geld en de goederen te hebben
ontvangen van zijn moeder, waarvoor hij hem bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
329
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Beeck, Robert van der
Breda, Rutger van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Rutger van Breda om, in der minne of
gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen met betrekking tot het sterfhuis van
zijn schoonmoeder en daarbij al het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
329v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sabé, Rogier
Hem, Isbrant
Benthem, Everwijn van

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, verstrekt comparant op zijn beurt een volmacht
aan Everwijn van Benthem om van jfr Johanna Vecht weduwe Sloot te
vorderen een bedrag van ƒ2257-10, dat zij schuldig is aan volmachtgever en
daarbij al het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
330
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Haersolte, Roedolph van
Boschman, jkr Johan
Haersolte, Nicola van

DATUM:

07-09-1653

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

27-10-1653

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

257

Brgm Zwolle
IUDr - secretaris

Rentmeester
Koopman A’dam
IUDr

ongedateerd

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Luitenant

751

752

753

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan jkr Johan Boschman en Nicola van
Haersolte om, zowel binnen als buiten rechten, zijn zaken in Overijssel waar
te nemen en daarbij alle noodzakelijke maatregelen te treffen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
330v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Burlioen, Robert
Veen, Johannes

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Veen om, in der minne of
gerechtelijk, van Cornelis Herweijer een bedrag van ƒ295-9 c.g. te vorderen
wegens geleverde stoffen en daarbij al het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 331
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrijts, Roeloff
Worst, Henrick

DATUM:

01-02-1654

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Koopman A’dam
IUDr

08-06-1654

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Eerzaam

samenvatting

Comparant, als erfgenaam van Lubbert Gerrijts, verstrekt een volmacht aan
Henrick Worst om de goederen te verkopen afkomstig van Anna Rademers
en daarbij alle noodzakelijke handelingen te verrichten, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 331v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hendricksen, Roeloff
Gerrits, Jannigien
Gerritsen, Claes

samenvatting

DATUM:

28-08-1654

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar?
Zwager

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan hun zwager Claes Gerritsen een

258

bedrag van ƒ241-10 c.g., dat zij beloven te betalen in twee termijnen: met een
maand ƒ110 c.g. en in mei 1655 de rest, als bij verwonnen panden.

754

755

756

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 331v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aertsen, Rutger
Aertsen, Steven
Lubberts, Engbert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lubbert, Evertien,
Aeltien, Hendrick, Simen en Peter Rutgers als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd samen een bedrag van ƒ650 c.g., de dochters een bed met
toebehoren en de zoons een veulen als zij 15 jaar oud zijn 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. Indien een kind
geen lezen en schrijven leert, krijgt hij/zij extra ƒ100 c.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 332
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Roloff
Jansen, Neeltien
Hoff, J.
Jansz, Ulrick
Henricksz, Aelt

samenvatting

Comparanten verklaren van de curatoren over wijlen hun vaders boedel alle
goederen te hebben ontvangen waar zij recht op hebben, waarvoor zij hen
bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
332v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Rouchus

DATUM:

15-06-1655

Wdn. van Grete Lubberts
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

16-08-1655

Comparant
Comparante
Momber
Curator
Curator

DATUM:

14-07-1655

Wed. Dirrick Sweertsen

259

Moeder

Willemsen, Daniell
Cuijper, Peter Janssen

757

758

759

Voogd
Voogd

Op de Zuijderweerdt

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Thijs, Swier en Jan
Dirricksen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ250 c.g. en belooft
hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 332v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sabé, Roeijer
Sijbrantsen, Hendrick
Cuiper, Willem Roloeffsen

samenvatting

Comparant verklaart dat de voogden over Jan Plattij, tegenwoordig in het
weeshuis verblijvend, een bedrag van ƒ20 c.g. hebben uitgekeerd van zijn
vaders huis, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 333
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Roloff
Baeck, Hermen

DATUM:

07-02-1656

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

Weesvader

08-03-1655

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Hermen Baeck om, in der minne of
gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen hier en in Kamperveen en daarbij al
het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 333v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lambertsen, Roeloff
Rijn, Lijsebert van
Backer, Goesen Hermsen

DATUM:

260

26-02-1656

Comparant
Echtgenote
Voogd

760

761

762

samenvatting

Comparant verklaart van de voogd over zijn vrouw het geld en de goederen
te hebben ontvangen van haar vader, waarvoor hij hem bedankt met belofte
van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
333v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heijments, Roeloff
Lamberts, Dirck
Hosebeen, Claes Dirx

DATUM:

28-04-1656

Comparant
Voogd
Voogd

Eerzaam

samenvatting

Comparant, volwassen verklaard door Schepenen en Raad, bekent van zijn
voogden alle goederen te hebben ontvangen die zij onder hun berusting
hadden, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
334
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en hof
Kampen, op den Oort

comparanten

Jacobsz, Roloffken
Hoff, J.
Hoichstraten, Helena van

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Helena van Hoichstraten een
bedrag van ƒ400 c.g. tegen 5 procent per jaar, waarvoor zij als onderpand
stelt haar huis.
NB. in de kantlijn: op 07-08-1657 heeft Christina van Hoichstraten verklaard
namens haar zuster Helena dat schuldenares bovenstaande geheel heeft
afgelost.

bijzonderheden

1

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
334v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Roeloff

DATUM:

19-05-1656

Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

) kistenmaker; akte is doorgehaald.

DATUM:

17-11-1656

Comparant

261

1

Wed. H. C. Pastor )

Henrix, Henrickien
Reijnerts, Henrick
Willemsen, Jan

763

764

765

Echtgenote
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn vrouw van haar voogden de goederen van haar
moeder en grootouders heeft ontvangen, waarvoor hij hen bedankt met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
335
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Velthoen, Rutger Janssen
Valenchijn, Adriaen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Adriaen Valenchijn om, in het arrest
door Bartolt van Wilssem hem aangedaan, de termijnen waar te nemen en te
antwoorden en verder alles te doen wat comparant zelf gedaan zou hebben,
indien aanwezig.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
335
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Reijnder
Hoolboom, Reijnder

DATUM:

09-12-1656

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Majoor
Procurator Elburg

16-02-1657

Comparant
Voogd

Burgemeester

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogd de goederen van zijn vader en
grootmoeder te hebben ontvangen, waarvoor hij hem bedankt met belofte
van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 335v
Volmacht

onroerend goed

1. Een mate lands
Zwolle, achter het H. Kruis
2, Twee morgen hooiland in IJsselmuiden
3. Een huis en hof in Grafhorst

DATUM:

262

27-04-1657

comparanten

766

767

Hoolboom, Reijnder
Heijmensz, Aert
Smitt, Wijcher Gerritsz
Smitt, Jan Henricks
Arentsz, Lammichien
Hoolboom, Rodolphus

Volmachtgever
Volmachtgever
Volmachtgever
Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Burgemeester

En gevolmachtigde
Weduwe
IUDr

samenvatting

Comparanten, voogden over de voor- en nakinderen van Hermen Aerts
Ligger, en diens weduwe verstrekken een volmacht aan Rodolphus
Hoolboom en Jan Henricks Smitt om zich te melden voor het gerecht in
Zwolle en daar te transporteren aan Benedictus Jansz een mate lands vrij
van lasten; verder voor het gerecht van IJsselmuiden over te dragen aan
Dirck Jansen een stuk hooiland en in Grafhorst om aan burgemeester Daniel
van Santen een huis en hof over te dragen en daarbij al het noodzakelijke te
doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 336v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sloot, jkr Derix
Sloot, Coen
Lemker, Joannes

DATUM:

27-05-1657

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparanten, mede caverende voor hun zusters jfr Everdina en Catharina
Sloot, allen erfgenamen van jkr Johan Sloot, verstrekken een volmacht aan
Joannes Lemker om, in der minne of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen
voor het scholtengericht in Kuinre en alle noodzakelijke handelingen te
verrichten, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
337
Volmacht

DATUM:

02-07-1657

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Langen, Roloff van
Wolffganck, Jan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Jan Wolffganck om, in der minne of
gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Steenwijk en daarbij alles te doen
wat nodig is, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

Volmachtgever
Gevolmachtigde

263

Raadslid
Advocaat Steenwijk

768

769

770

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
337v
Verklaring

DATUM:

09-08-1657

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Raers, Rouwart
Crull, Hans

samenvatting

Comparant, neef van Jochem Raers, verklaart dat de voogd van Greetgen
Sijgers (Segers) volgens testamentaire dispositie dd 07-12-1648 Utrecht, aan
hem het legaat heeft uitgekeerd dat hem was toegekend, waarvoor hij hem
bedankt met belofte van vrijwaring. De obligatie van ƒ175 c.g., die de voogd
op comparants naam had gesteld, blijft nu aan de voogd.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
337v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Rutger
Jansen, Geert
Roeroode, Pouwel de

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Pouwel de Roeroode om, in der
minne of gerechtelijk, van Jan Roloffsz uit Almelo te vorderen voor Rutger
Henricksz ƒ17-17 en voor Geert Jansen ƒ17 c.g. wegens twee onlangs
verkochte veulens en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
338
Transport van goederen

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Eeckholt, Roeloff
Vaassen, Henrick van
Lubberts, Claesken

samenvatting

Comparant, namens zijn opdrachtgevers, erfgenamen van Lubbert Janssen,
verklaart overgedragen te hebben aan Willem Hermssen alle roerende en
onroerende goederen die opdrachtgeefster van haar neef geërfd heeft en
waarvan diens weduwe Hilleken Lijfferts het vruchtgebruik heeft en af te zien
van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

Comparant
Voogd

DATUM:

Sneek

02-11-1657

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

31-05-1659

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Volmachtgeefster

264

Stadsmeier
Idem
Drostambt Salland

Kapitein
Echtpaar

De bladzijden 339 t/m 345v zijn blanco.
771

772

773

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
346
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Glauwe, jkr Sijmon
Buining, Goosswijn van
Benthem, Everwijn van

03-01-1653

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, verstrekt comparant een volmacht aan Everwijn
van Benthem om, zowel binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen
en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
346
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd de Bruijnvisch
Kampen, Oudestraat, t.o. het Raadhuis, strekken tot aan het Vleeshuis

comparanten

Haegen, Steven Jacobsen
Lasman, Jan

DATUM:

26-02-1653

Schuldenaar
Schuldeiser

De erven van …

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de erfgenamen van Jan Lasman
een bedrag van ƒ600 c.g. tegen 5 procent, dat hij belooft te betalen in mei
volgend jaar, waarvoor hij de verbeteringen van zijn huis als onderpand
stelt.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
346v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hagen, Steven Jacobsz
Hessels, Jacobus

DATUM:

07-03-1653

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr - Borculo

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Jacobus Hessels om, in der minne of
gerechtelijk, van kapitein Reinout van Hunga het geld te vorderen dat
comparant toekomt en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

265

774

775

776

777

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
347
Verklaring

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jurriens, Severijn
Breda, R. van
Plettenburg, Judith van

14-02-1653

Comparante
Momber
Schuldenares

Secretaris
Wed. Coniets

samenvatting

Comparante verklaart van de erfgenamen van Judith van Plettenburg alle
actien te hebben ontvangen waar zij recht op had, waarvoor zij hen bedankt
met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
347
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Eckelboom, Stijntien
Breda, R. van
Wijnholt, Henrick

DATUM:

12-04-1653

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Secretaris
Eerzaam

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Henrick Wijnholt om, zowel binnen
als buiten rechten, al haar zaken waar te nemen en daarbij al het nodige te
doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
347v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Glauwe, jkr Sijmon
Sloot t.d. Cassenburg, Wolter
Ingen, Jacob van

DATUM:

09-08-1653

Borg
Aanvrager
Begunstigde

Majoor te Zutphen
Luitenant

samenvatting

Op verzoek van Wolter Sloot toe de Cassenburg heeft comparant zich borg
gesteld voor Jacob van Ingen wegens het door deze te betalen bedrag uit het
sterfhuis van zijn ouders aan Wolter Sloot op 25-02-1654 of uiterlijk in 1655.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 348
Schuldbekentenis

DATUM:

266

02-09-1653

778

779

780

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Steven
Lourensz, Lijsbeth

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Lijsbeth Lourensz een bedrag van
ƒ75 c.g. wegens geleverde waren, dat hij belooft te betalen zodra hij de
erfenis en goederen van zijn schoonvader zal hebben ontvangen en stelt als
onderpand zijn goederen en speciaal genoemde erfenis.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
348v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Molen

comparanten

Gerrijts, Stijne
Roeloffs, Jan
Twickeloo, Geertruit van
Twickeloo, Johanna van

Schuldenaar
Schuldeiseres

DATUM:

08-03-1654

Schuldenares
Momber
Schuldeiseres
Schuldeiseres

Zwager

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan de dames van Twickeloo een
bedrag van ƒ100 g.g. tegen 6 procent per jaar, dat zij zal betalen wanneer zij
van Herm Dircks, molenaar en Madelena Idemans het geld van haar molen
volgens koopcedule heeft ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 349
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Martens, Servaes
Cornelijssen, Jan

DATUM:

15-04-1654

Comparant
Schuldeiser

Trommelslager

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Cornelijssen wegens
achterstallige huishuur ƒ3-10 c.g. die hij belooft wekelijks af te betalen met 4
stuivers, als bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
349
Volmacht

DATUM:

267

22-05-1654

781

782

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, mr Sijmon
Ram, Simon

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Simon Ram om namens hem met
arrest te procederen tegen de achterstallige penningen bij Janneken Blome
uit Steenwijk berustend en toebehorend aan Jan Bartolsz van der Haardt uit
Amsterdam en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
349v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sporon, Sara

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Cornelia, Johanna,
Helena en Anna Cortenburch als vaders erfdeel te hebben gereserveerd
ieder een pond groot en de goederen van hun grootvader en belooft hen
lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder
betaamt. Zij heeft het vruchtgebruik van de goederen afkomstig van de
grootvader van de kinderen, die in Leiden curatoren heeft aangesteld over
die goederen. Ze is er niet in geslaagd voogden voor de kinderen te vinden.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
350
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobsz, Steine
Hoff, J.
Peters, Jacob
Petersz, Reutger
Petersz, Louwe
Pos, Aert Rutgersz

samenvatting

Comparante, erfgename van haar zoon Claes Peters, verklaart van haar
voogden de erfenis en goederen van haar vader te hebben ontvangen,
waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

22-06-1654

Wed. van Wilhelmus Cortenburch

DATUM:

25-09-1654

Comparante
Momber
Erfgenaam
Erfgenaam
Voogd
Voogd

268

Moeder

Wed. Peter C. Velthuijs

783

784

785

786

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
350v
Kinderbewijs

DATUM:

14-12-1654

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roeloffsz, Swaene
Roeloffs, Roeloff
Henrix, Claes

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Geertien Claes
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder één goudgulden 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

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
351
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lamberts, Susanna
Petersen, Matthus
Poell, Jan Berentsen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Dirrick, Berendt, Jan
en Lambert Willemsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ3
c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
351
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Assies, Steven
Bornheman, Barnardus

Wed. van Claes Janssen
Voogd
Voogd

DATUM:

25-05-1655

Wed. van Willem Tijell
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

Moeder

15-11-1655

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Barnardus Bornheman om, zowel
binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen en daarbij alles te doen
wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 93

FOLIO:

351v

DATUM:

269

17-01-1656

787

788

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Sander
Assies, Wijer
Cornelijs, Marten

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
352
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sporoen, Sara
Snauwert, Crispin
Cruel, Claes

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Elisabeth Catrina als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g., aan de voogden te
overhandigen met Pinksteren en een goed bed met toebehoren en belooft
haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede
moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
352
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ram, Simon
Borneman, Berent

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Berent Borneman om, in der minne of
gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen tegen Claes Jansen Doncken en
daarbij te handelen zoals comparant zelf gedaan zou hebben, indien
aanwezig.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Neeltien Cornelijs
Voogd
Voogd

DATUM:

19-01-1656

Wed. van Oloff Cruel
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder
Brouwer

05-04-1656

Volmachtgever
Gevolmachtigde

270

Vader

IUDr
IUDr

789

790

791

792

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
352v
Volmacht

DATUM:

05-06-1656

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Campen, Seeger van
Langenburch, Gooswinus

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan dr Gooswinus Langenburch om, in
der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen tegen Winolt Arentsz van
Grafhorst en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
353
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Swaentien
Jacobs, Dirck
Lucsz, Willem

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Christoffel als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een half pond groot en belooft hem lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
353v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Steven
Pansen, Peter
Albertsz, Heuckelum

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Peter Pansen een bedrag van ƒ21-7
c.g., gerechtskosten inbegrepen, afkomstig van Hermen Henricks uit Hattem,
dat hij belooft te betalen met Martini a.s., waarvoor een borg is aangesteld.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
354
Volmacht

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Koopman Leiden

07-06-1656

Wed. Christoffer S. Maechdenburch
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

01-09-1656

Schuldenaar
Schuldeiser
Borg

DATUM:

271

16-02-1657

793

794

795

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Abrahams, Steven
Bornheman, Bernard

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Bernard Bornheman om zijn zaken
waar te nemen, in het bijzonder die tegen Berend Quinckenburg en diens
schoonzoon en daarbij, zowel binnen als buiten rechten, al het nodige te
doen

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
354
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ram, Simon
Wentholt, Theodorus
Wentholt, Jacobus
Borneman, Bernardus

DATUM:

16-04-1657

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr en advocaat
Broers
IUDr

samenvatting

Namens zijn opdrachtgevers, verstrekt comparant een volmacht aan
Bernardus Borneman om, in der minne of gerechtelijk, van Berent Avercamp
het geld te eisen dat hem toekomt.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 354v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Palm, Sijmen
Ridder, Lambert Jurriaens

DATUM:

23-04-1657

Schuldenaar
Schuldeiser

Eerzaam

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Lambert Jurriaens Ridder een
bedrag van ƒ33 c.g. wegens geleverd bier en ƒ112 c.g. wegens twee jaar
huishuur. Hij belooft dit te betalen heden over een half jaar, waarvoor hij zijn
huisraad en inboedel als onderpand gebruikt, als bij verwonnen panden.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
355
Volmacht

DATUM:

272

11-05-1657

796

797

798

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lamberts, Susanna
Hoff, J.
Petersz, Matthias
Poels, Jan Berentsz
Tiel, Machtelt

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Machtelt Tiel, zuster van
overledene, om, in der minne of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen in
Reckelinghausen en de regio Keulen en daarbij alles te doen wat nodig is,
met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
355v
Transport van goederen

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pouwelts, Sara
Breda, R. van
Gelder, Gerrijt Jacobsen v.

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Gerrijt Jacobsen van Gelder een
bedrag van ƒ420 c.g., waarvoor zij aan hem overdraagt haar huisraad, alle
goederen en inboedel.

bijzonderheden

1

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
356
Verklaring

onroerend goed

Huis
Kampen, hoek Zwanenbrug

comparanten

Jans, Susanna
Jans, Anna
Gruiter, Vrijdach Herms

Volmachtgeefster
Momber
Voogd
Voogd
Gevolmachtigde

DATUM:

Wed. Willem Tiel

11-06-1657

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

1

Wed. Andries Gerrijts )
Secretaris
Bakker A’dam

) huistimmerman

DATUM:

05-10-1657

Comparante
Comparante
Voogd

Wed. Berent Jacobsen

samenvatting

Comparanten verklaren van hun voogd de goederen en het geld te hebben
ontvangen van hun moeder, dat gevestigd was op het huis van Jurgen
Lambertsen, waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93

FOLIO:

356

DATUM:

273

29-10-1659

799

800

onderwerp

Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Albertsz, Sijmen
Dominicus, Henrick
Veen, Johannes

Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Oud-schepen Enkhuizen
IUDr

samenvatting

Comparanten, gemachtigd door de voogden over het Oude Armenweeshuis
te Enkhuizen, verstrekken op hun beurt een volmacht aan Johannes Veen,
om, in der minne of gerechtelijk, de erfenis van Elsien Jansz, gewezen
weeskind uit Enkhuizen, te vorderen en daarbij al het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
356v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cuilman, Steven
Peters, Helmich
Peters, Foppe

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Bettien en Berentijn
Stevens als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ40 c.g. voor de oudste
en ƒ52 c.g. en een gouden ring voor de jongste en belooft hen lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

1

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
357
Verklaring

onroerend goed

Huis
Kampen, Geerstraat van der A

comparanten

Janssen, Sarijs
Heijmensen, Volcker

samenvatting

Comparant verklaart, in zijn functie van kerkmeester, van Volcker
Heijmensen ƒ4-4 c.g. te hebben ontvangen voor een huis, waarvan echter de
rentebrief is verdwenen, maar die aan Volcker Heijmensen zal worden
overhandigd als hij gevonden wordt.

bijzonderheden

1

DATUM:

21-01-1658

Wdn. van Marrigien Peters
Voogd
Voogd

1

Vader )

) ruiter

DATUM:

29-11-1658

Comparant
Schuldenaar

) van St. Geertruid en Catharina Gasthuis.

De bladzijden 357v t/m 358v zijn blanco.

274

1

Kerkmeester )

801

802

803

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
359
Verklaring

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Fockinck, Jacob Jansen
Hermsz, Jan
Henricks, Jan

samenvatting

Comparant verklaart van de voogden over zijn dochter Henrickien Jacobsz
haar erfenis en goederen te hebben ontvangen, waarvoor hij hen bedankt
met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
359v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Camphuisen, jkr Joan van
Beverlandt, jfr Geertruit
Glauwe, jkr Cracht
Beverlandt, Maria van
Hell, jkr Gerhardt van der
Langenburch, dr Gooswinus

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan jkr Gerhardt van der Hell en dr
Gooswinus Langenburch om, in der minne of gerechtelijk, hun zaken waar te
nemen, in het bijzonder die tegen de erfgenamen van Jacob Burtien en
daarbij al het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 360
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nienburch, Jan Gerritsen van
Nienburch, Dirrick Gerrit van
Cruwel, Joost

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jannigien en Gerbrich
Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van
ƒ300 c.g. en een zilveren oorijzer, een boek met zilverbeslag, een gouden
ring en een zilveren bijgordel en belooft hen lezen, schrijven en een
handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

Wdn. E. Willemsz

26-11-1657

Volmachtgever
Echtgenote
Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:
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04-11-1657

08-12-1657

Wdn. Annigien Jacobs
Voogd
Voogd

Vader

804

805

806

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
360v
Volmacht

DATUM:

16-12-1657

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tijssen, Jelijs
Hoochstraeten, H, van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan H. van Hoochstraeten om, mede
namens zijn broer Gerrit Tijssen en zijn overleden zuster Lijsabet Thijs, te
vorderen van burgemeester Johan Thijmensen Veen, als erfgenamen van
Francke Goerts de legaten die deze hen heeft toegekend en daarbij al het
noodzakelijke te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
360v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Boemer, Jan
Boemer, Joost
Boldwijns, Dirrick
Dirricks, Greetien

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Kapitein
Secretaris

24-03-1658

Comparant
Comparant
Comparant
Moeder

Echtg. G. Boldewijns

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 361
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Boemer, Jan
Leonardts, Gerrit
Boldewijns, Dirrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Samuell Boemer als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ200 c.g. en belooft hem lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede vader
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

DATUM:

08-07-1657

Wdn. van Annigien Boldewijns
Voogd
Voogd

276

Vader

807

808

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
361
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Petersen, Jan
Janssen, Berent
Janssen, Toenis

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Egbert, Ariaentien en
Marrigien Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen 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

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
361v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Martensz, Jacob
Tollen, Gerrit van der
Stevens, Greetien
Backer, Aelt Jansz
Berentsz, Warner

samenvatting

De voogden over de kinderen van Jan Jacobsz en namens Claesien
Warnersz, zuster van eerste comparant, allen erfgenamen van Claesien
Jacobsz, verklaren van de curatoren over de boedel van overledene de
erfenis en goederen te hebben ontvangen die aan hen zijn vermaakt,
waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

15-02-1658

Wdn. van Fijgien Egberts
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

12-03-1658

Comparant
Comparant
Comparante
Curator
Curator

Voogden
Idem
Ook namens C. Stevens

De bladzijden 316b-v t/m 363 zijn blanco.
809

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
363b
Kinderbewijs

DATUM:

30-12-1652

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Courts, Trientien
Lucsz, Jan
Bollinck, Gerrit Jans

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kind Annichien Jacobsz als

Wed. van Jacob Jacobsz
Voogd
Voogd

277

Moeder
Kleermaker

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

810

811

812

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
364v
Transport van gelden

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Poll, Thijs Janssen ten
Panhuijs, Jan Janssen

samenvatting

Comparant verklaart overgedragen te hebben aan Jan Janssen Panhuijs een
bedrag van ƒ137-10, de helft van een obligatie door Nicolaes Janssen,
chirurgijn te Heerde, aan Jan ter Welburg gegeven en i.v.m. een betaalde
borgtocht op comparant overgegaan, met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
365
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis
Kampen, Achter de nieuwe Muur

comparanten

Peters, Trijntien
Everts, Boldewijn
Thijs, Geertien

DATUM:

18-02-1653

Comparant
Begunstigde

DATUM:

29-06-1653

Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

Wed. Rutger Toenijssen
Echtg. P. Gruttemulder

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Geertien Thijs een bedrag van
ƒ105 c.g. tegen 5 procent per jaar, dat zij belooft terug te betalen en stelt als
onderpand haar huis met de verbeteringen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
365
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Louwe, Trijne
Petersen, Jan
Petersen, Goesen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Claes Claessen als

DATUM:

06-07-1653

Wed. van Claes Herms
Voogd
Voogd

278

Moeder
Schoenmaker

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ200 c.g. en de opbrengst van vaders
kleren en belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

813

814

815

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
365v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Toenijs, Trijntien
Cruijse, Jan Berents
Croon, Jacob

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Toenijs, Femme,
Trijntien en Gretien Jans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen
ƒ200 c.g., de dochters een stuk doek van vijftig el en de zoon een zwarte
mantel en zes mans hemden 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

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
366
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Toenissen, Toenis
Cost, Jan
Jans, Janneken

DATUM:

05-08-1653

Wed. van Jan Gerrijtsen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

26-11-1653

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Brouwer

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Cost een bedrag van ƒ200 g.g.
afkomstig van een borgtocht en geleend geld, waarvoor hij al zijn goederen
als onderpand stelt.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
366v
Volmacht

onroerend goed

Een stuk land, 1½ morgen groot
Dalen, in het land van Gulik

comparanten

Peters, Trijntien
Breda, R. van

DATUM:

29-05-1654

Volmachtgeefster
Momber

279

Wed. Peter J. Zeger
Secretaris

Coop, Claes Woltersen
Janssen, Teeuwes
Cornelijsen, Jan
Peters, Willem
Voscamp, Dirck o.d.
Beller, Peter Janssen

816

817

Voogd
Voogd
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

o.d. Eeckelenberg

samenvatting

Comparante, samen met de voogden over haar minderjarige kinderen,
verstrekt een volmacht aan bovengenoemde personen om een stuk land te
verkopen, afkomstig van de vader en grootmoeder en daarbij alle zaken te
regelen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
367
Kinderbewijs

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Thomassen, Thomas
Stuirman, H. Crachtsen
Ram, dr Everhardt

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geesien, Thomas en
Jan Thomassen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd, voor de
dochter Geesien, krachtens een inschrijving in het Stadsboek van Zwolle,
een bedrag van ƒ1600 c.g. en nog ƒ400 c.g. voor de kleren en lijfstoebehoren
en de beide zoons ieder ƒ4000 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een
handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee
de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 367v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Frans, Tanneke
Franssen, Isaacq
Hermsen, Hermen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Abraham, Willemtien,
Jan, Geertien en Michiel Vinck als vaders erfdeel te hebben gereserveerd
ieder ƒ100 c.g.en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren
en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

23-06-1654

Wdn. van Jannigien Courts
Voogd
Voogd

DATUM:

07-04-1654

Wed. van Cornelis Vinck
Voogd
Voogd

280

Vader
Burgm.
Idem

Moeder
Leerlooier
Winkelier

818

819

820

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
367v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coenders, Triene
Hoff, J.
Jaspersen, Henrick

DATUM:

22-05-1655

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. H.J. Brouwer
Zwager

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar zwager om zich te vervoegen
bij de bewindhebbers der Oostindische Compagnie te Amsterdam en van
hen het geld te vorderen dat Jan Henricksz Brouwer, overleden in dienst van
de Compagnie, toekomt en dat zij geërfd heeft en daarbij alles te doen wat
noodzakelijk is, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
368
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roloffs, Trientken
Henricksz, Lubbert
Backer, Jacob Warnersz

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Roloff, Merrichien,
Lubbichien en Jacob Jansz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd
samen ƒ6 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

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 369
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritsen, Thijs
Broeck, Jan Berendt
Hendrix, Marritien
Hendrix, Stientien

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Berendt Broeck, Marritien en
Stientien Hendrix een bedrag van ƒ1000 c.g. wegens een legaat van tante
Geertien Lucas, dat hij belooft te betalen veertien dagen na Martini.
NB. in de kantlijn: op 18-10-1655 heeft schuldeiser, mede namens zijn
volmachtgeefsters, bekend van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM:

04-07-1655

Wed. van Jan J. Backer
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

19-09-1655

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres
Schuldeiseres
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821

822

823

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
369
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Petersz, Trintien
Siversen, Freeck
Gorte, Jan Henricks
Meijer, Jacob de

DATUM:

18-10-1655

Comparante
Echtgenoot
Voogd
Voogd

Timmerman

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

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
369v
Kinderbewijs

onroerend goed

Erf
Zalk

comparanten

Pouwelsz, Tomas
Ligger, Jan
Smitt, mr Dirck

DATUM:

20-11-1655

Wdn. van Geertien Arentsz
Voogd
Voogd

Vader
Chirurgijn

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Paulus, Gijsbert en
Henrickien Tomasz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen
ƒ1800 c.g. en de opbrengst van moeders kleren en lijfstoebehoren 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. Hij heeft
het vruchtgebruik en stelt als onderpand de verbeteringen van de helft van
zijn erf in Zalk, waarvan de andere helft toebehoort aan Hermen Petersz en
verder zijn overige goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
370v
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Helmichsz, Toenis
Henricks, Janneken
Jansz, Lambert
Steenbergen, Joan Beltsnijder

DATUM:

282

24-05-1656

Volmachtgever
Echtgenote
Volmachtgever
Volmachtgever

En als voogd
Voogd

Coopsz, Jan

824

825

826

Volmachtgever

samenvatting

Comparanten en de voogden over de kinderen van Arent Jansen, allen
erfgenamen van Henrick Gerritsz Spirlinck en Aeltien Jansz, verstrekken een
volmacht aan elkaar om, in der minne of gerechtelijk, alle zaken in deze
kwaliteit waar te nemen in Gelderland, het Sticht van Utrecht en Overijssel
en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
371
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Carbasius, Theodorus
Langenburch, dr Gos. v.

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan dr Goswinus van Langenburch om
zijn zaken waar te nemen en daarbij al het noodzakelijke te doen, zoals
comparant zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
371v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis
Kampen, Oudestraat

comparanten

Mensen, Toenis
Henrix, Marrigien
Molckenboer, Lucas
Albarts, Albartien

DATUM:

10-05-1656

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Brouwer te Haarlem

05-07-1656

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Lucas Molckenboer en
echtgenote een bedrag van ƒ250 g.g. tegen 5 procent en beloven over een
jaar de helft te betalen en de andere helft het jaar daaropvolgend; als
onderpand stellen zij hun woonhuis.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
371v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

283

15-07-1656

827

828

829

comparanten

Thomasz, Thomas
Sijcken, de pander

Volmachtgever
Gevolmachtigde

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan de pander van de Zwartesluis om, in
der minne of gerechtelijk, van Toenis Coortsz te vorderen een bedrag van
ƒ214 c.g. wegens een obligatie en vonnis en daarbij al het nodige te doen,
met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
372
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Velde, Thomas van den
Lasman, Gerrit Janssen
Guilicker, Jacob de

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogden de erfenis en goederen te hebben
ontvangen van zijn ouders, waarvoor hij hen bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
372v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dircksz, Trine
Jacobsz, Dirck
Pouwel, Henrick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Roloffken Aertsz als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot en belooft haar lezen,
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
372v
Transport van goederen

onroerend goed

Erf
Gleckbeeck(?), in Betten (?)

DATUM:

Rentmeester
vd Zwartesluis

11-09-1656

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

27-11-1656

Wed. van Aert Jacobsz
Voogd
Voogd

284

DATUM:

30-01-1657

Moeder

comparanten

830

831

832

Jansen, Teus
Petersz, Trintien
Petersz, Janneken

Comparant
Echtgenote
Comparante

Wed. T. Martens

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij, ivm de kosten van levensonderhoud van
Peter Heckes, hun vader, bij Davidt Davidts en Aeltien Petersz, zijn dochter
en schoonzoon, hun aandeel in een erf overdragen aan Aeltien Petersz met
alle rechten van dien.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 373
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bonthe, Thomas
Brouwerium, Borchardt

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Borchardt Brouwerium om, in der
minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen die hij in Hasselt te doen
heeft en daarbij al het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 373v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Toenis
Jansz, Henrick
Willemsz, Jan – de jonge

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Berent Toenis als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ30 c.g. en een linnenwevers getouw en
belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
374
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Trientien

DATUM:

02-04-1657

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

29-10-1657

Wdn. van Trientien Jansen
Voogd
Voogd

DATUM:

03-11-1657

Wed. Henrick Loerman

285

Vader

Moeder

Christiaens, Hermen
Tebbinck, Coert

833

834

835

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrick en Jan
Henricksz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een pond groot
en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 374v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Trientien
Wijntges, Henrick
Meijer, Joost

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Maria Hans als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een half pond groot en belooft haar lezen,
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

1

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
374v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Toenis
Heijmensen, Aert

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Aert Heijmensen een bedrag van
ƒ45 c.g. wegens de helft van het bedrag voor een gekocht paard, dat hij als
onderpand stelt voor de eventuele schade.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
375
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Louws, Trijne
Petersen, Jan

DATUM:

14-11-1657

Wed. Hans Berentsz Snell
Voogd
Voogd

1

Moeder

) die haar malicieus heeft verlaten.

DATUM:

28-11-1657

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

05-11-1657

Wed. van Rutger Gerritsen
Voogd

286

Moeder

Post, Jacob Petersen

836

837

Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Aeltien Rutgers als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g. en een bed met toebehoren
en belooft haar lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen
wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
375
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nijs, Toenisken de
Scholte, Jan
Tongeren, Jan Jansen v.

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lambert, Marrichien
en Geertruidt Lambertsz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ200
c.g., te versterven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het
vruchtgebruik en stelt als onderpand de te verwachten erfenis van haar
moeder.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
376
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis en erf genaamd de Vergulde Spiel
Kampen, Achter de nieuwe Muur, naast het Witte Kruis

comparanten

Sleuw, Toenis Jansen
Berents, mr Daniel
Heijmensz, Aert
Goertsz, Goert
Waminck, Gerrit Henricksz
Hermsz, Jan
Hansbergen, Jan Jansen v.
Messinck, Roloff Arentsz

samenvatting

DATUM:

30-12-1657

Wed. van Lambert Lambertsz
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

04-05-1658

Wdn. van Janneken Arentsz
Voogd
Voogd
Voogd
Voogd
Voogd
Voogd
Familielid (?)

Vader

Chirurgijn

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Toenis Sleuw als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1400 c.g. en ƒ100
c.g. voor de kleren, door zijn tante gekocht, verder diverse zilveren
voorwerpen, een bed met toebehoren en belooft hem lezen, schrijven en een
handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik en stelt als onderpand zijn
huis. Tevens compareren de voogden van de kant van overledene, die
melden de bewijzingen te accepteren.

287

838

839

840

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
376v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritsz, Trientien
Haen, Jan Petersz de
Jansen, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Anneken Petersz als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ400 c.g., een zilveren beker van 12
lood en een zilveren hangsel, verder een bed met toebehoren en belooft haar
lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat van een goede
moeder wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
377
Volmacht

onroerend goed

Erf genaamd den Hoff tot Langenholte
Kerspel van Zwolle, buurschap Langenholte

comparanten

Thomassen, Thomas
Rijn, Richart van
Buijs, Joan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Richart van Rijn en Joan Buijs om, in
der minne of gerechtelijk, de helft van een erf op zijn naam te laten zetten
van de dijkgraaf van Salland, die het erf gekocht heeft, tevens het huis
Westervelt en enige landerijen, door de drost aangekocht van Warmelers
erfgenamen en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
377v
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Wissinck, Thijs
Wissinck, Berent
Meijers, Femme
Bornheman, Bernardt

DATUM:

04-03-1658

Wed. van Peter P. de Haen
Voogd
Voogd

DATUM:

08-03-1658

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

Rentmeester
IUDr
IUDr

12-02-1659

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

288

Moeder

IUDr

samenvatting

Namens zijn opdrachtgevers, verstrekt comparant op zijn beurt een
volmacht aan Bernardt Bornheman om de goederen te vorderen die de
overleden zoon van opdrachtgevers, Gerrit Wissinck, gewezen echtgenoot
van Trijne van Calcker, heeft nagelaten en daarbij te handelen zoals
comparanten zelf gedaan zouden hebben, indien aanwezig.

bijzonderheden

Geen

De bladzijden 378v t/m 382v zijn blanco.
841

842

843

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
383
Verklaring

DATUM:

17-04-1657

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, St. Jacobssteeg

comparanten

Albertsz, Volcker
Woltersz, Henrick
Willemsz, Henrick
Hansen, Cleus
Hansen, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart, na ontvangst van Henrick Woltersz en Henrick
Willemsz, te hebben overhandigd aan de voogden over de kinderen van
Claes Woltersz en Greetien Hansz, het jaarlijkse bedrag van ƒ15 g.g. rente
afkomstig van het huis in de St. Jacobssteeg en bestemd voor de kinderen;
na zes jaar zal hij kapitaal en rente uitkeren.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
383v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Alberts, Volcker
Stevents, Albert
Jacobsen, Berent

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Roloff, Albert, Lubbert
en Dirck Volckers als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een
pond Vlaams en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren
en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
383v
Schuldbekentenis

Comparant
Erfgenaam (?)
Erfgenaam (?)
Voogd
Voogd

DATUM:

29-04-1657

Wdn. van Jennigien Henrix
Voogd
Voogd

DATUM:

289

29-08-1657

Vader

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Ulrich
Fopsen, Jan
Lubbertsz, Creesken

samenvatting

Comparant meldt op 23-08-1657 samen met zijn vrouw te hebben bekend
schuldig te zijn aan Jan Fopsen en diens echtgenote een bedrag van ƒ300
c.g. tegen 5 procent, dat hij over drie jaar moet terugbetalen; mocht hij
overlijden in die tijd, dan wordt door zijn erfgenamen het bedrag
gerestitueerd.
NB. in de kantlijn: op 26-06-1662 meldt schuldeiseres te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Wdn. Geertien Lubberts
Echtpaar

De bladzijden 384v t/m 389v zijn blanco.
844

845

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
390
Verklaring

DATUM:

16-03-1653

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berentsen, Willem
Reenen, Berendt van
Gerritsen, Dirrick

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogden het geld te hebben ontvangen dat hij
van zijn moeder geërfd heeft, waarvoor hij hen bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
390
Volmacht

onroerend goed

Huis en erf genaamd de Golden Salm
Kampen, Oudestraat

comparanten

Schippondt, Willem Willemsz
Schippondt, Henrick Willemsz
Claesz, Albert

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

14-05-1653

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Broers
Eerzaam

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Albert Claesz om gerechtelijk te
cederen aan essayeur Steven Arentsz hun aandeel in een huis en daarbij al
het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

290

846

847

848

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
390v
Kinderbewijs

DATUM:

28-04-1653

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hendricksen, Windelt
Smit, Matthijs
Claessen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerrit, Geerlich en Jan
Hendricksen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ30 c.g., te
versterven van het ene kind op het ander 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

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
391
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Voocht, jkr Wilhelm
Coniets, jfr Willimina
Kip, procurator

Wdn. van Geesien Dirrix
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

07-07-1653

Volmachtgever
Echtgenote
Gevolmachtigde

Heer v. Kerckwijck
‘s Gravenhage

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan procurator Kip om hun zaken
waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten, in het bijzonder om van de
vijf steden in Holland volgens obligatie het geld te innen en daarbij al het
nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
391v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Willem Steventsen
Langenburg, dr Gooswinus v.

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan dr Gooswinus van Langenburg om
zijn zaken waar te nemen en daarbij te handelen zoals comparant zou
hebben gedaan, indien aanwezig.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

291

12-07-1653

Volmachtgever
Gevolmachtigde

849

850

851

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
391v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Askens, Wijer
Jansen, Aelt
Laer, jkr Joan van

DATUM:

20-10-1653

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

1

Bewindhebber )

samenvatting

Comparanten, voogden over de kinderen van Wijcher Wijchersen en Aeltien
Askens, verstrekken een volmacht aan jkr Joan van Laer om van de
bewindhebbers in Enkhuizen de gage en goederen te vorderen van hun
pleegkind Asse Wijchersen, in dienst van de compagnie overleden op het
schip de Enkhuizen en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

1

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 392
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arentsz, Warner
Vrijdagh, Dirck Hermsz
Dijck, Peter Claesz

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Trientien, Aeltien,
Greetien, Arent en Gerrit Wernersz als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd elk ƒ150 c.g., de opbrengst van de kleren, de dochters een
gouden ring, een zilveren bijgordel met bijhangsel aan weerszijde en belooft
hen lezen, schrijven, de zoons een handwerk en de dochters naaien te laten
leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
393
Schuldbekentenis

onroerend goed

Twee huizen
Kampen, Boven Hofstraat, tusen de klokgieters hof en Hermen H. Haeckman

comparanten

Hendricksen, Wessel
Veene, Jacob

) van de Oostindische Compagnie te Enkhuizen

DATUM:

19-11-1653

Wdn. van Geertien Hargerinck
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

26-06-1654

Schuldenaar
Schuldeiser

Majoor

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Veene een bedrag van ƒ50
c.g. wegens geleverde tegels en steen; hij belooft dit te betalen met St. Jan
1655, waarvoor hij als onderpand stelt zijn twee huizen, strekkend tot
achteraan de trijpwerkers en Berendt Tijssens hof.

bijzonderheden

Geen

292

852

853

854

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 393
Verklaring

DATUM:

27-07-1654

onroerend goed

Huis
Kampen, Burgwal, tussen Baerte Goertsen en Albert Rijcksen

comparanten

Worst, Willem Jacobsen
Leuse, Jacob Willemsen
Gerrijts, Gerritgien
Rutgerts, Engbert

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Volmachtgeefster
Volmachtgever

Burgemeester
Echtpaar - Verkoper
Koper

samenvatting

Comparanten verklaren dat dit huis in de transportakte jaarlijks voor ƒ14½
g.g. is bezwaard ten behoeve van de Buijdels Vergadering; Johan Bosman,
als afgevaardigde daarvan, verklaart deze jaarlijkse rente met ƒ200 g.g. te
mogen aflossen.

bijzonderheden

Deze akte van transport is geregistreerd dd 21-12-1650.

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
393v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berentsz, Warner
Berentsz, Winolt
Berentsz, Geesien
Eems, Jan Gerritsen van
Veene, Johan Tijmensz
Winoltsz, Jan

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
394
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Ude
Hermsen, Joost
Denecamp, Hendrick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jacob, Wilhelm,

DATUM:

06-10-1654

Comparant
Comparant
Comparante
Echtgenoot
Voogd
Voogd

DATUM:

21-11-1654

Wed. van Gerrit J. Coeijers
Voogd
Voogd

293

Moeder

Claes, Jan, Lammigien en Peter Gerrits als vaders erfdeel te hebben
gereserveerd elk ƒ25 c.g., de dochter 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.

855

856

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
394v
Kinderbewijs

onroerend goed

Twee hoven met huis en getimmerte
Brunnepe, St. Nicolaasdijk

comparanten

Hermssen, Willem
Berents, Henrick
Brouwer, Lambert Hermssen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Berent, Hermen en
Evert Willemsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen
honderd rijksdaalders 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. Als onderpand stelt hij zijn twee hoven in de
stadsvrijheid gelegen.
NB. in de kantlijn: op 05-07-1656 heeft de vader de opbrengst van moeders
kleren, ƒ50, voor de kinderen gereserveerd.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
395
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermsen, Wessel
Spaniaert, Claes Hendr.
Backer, Thoenijs Jansz

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Hermen Wesselsen als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 g.g. en belooft hem lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. in de kantlijn: op 22-03-1660 heeft Webbigien Hendrix, echtgenote van
Wessel Hermsen, verklaard dat de vader ƒ100 g.g. als kinderbewijs heeft
gesteld, waarvoor zij al haar goederen als onderpand geeft voor de voogden.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

Wdn. Helmichien Berents
Voogd
Voogd

DATUM:

294

19-04-1655

Vader

10-05-1655

Wdn. van Simpeltien Thoenijs
Voogd
Voogd

Vader

857

858

859

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 395v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Willemken
Hoff, J.
Henricksz, Jan

DATUM:

15-05-1655

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. Claes Sijmonsz
Eerzaam - broer

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar broer Jan om, in der minne of
gerechtelijk, al haar zaken waar te nemen in de stad Arnhem en de provincie
Gelderland en daarbij al het noodzakelijke te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
396
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pouwelsz, Willemtien
Pouwelsz, Hermen
Henricks, mr Hermen

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

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
396v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Willem
Hermsz, Jacob
Haertsuicker, Lambert G.
Petersz, Goesen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Machteltien, Lambert
en Henrick Willemsz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een
bedrag van ƒ500 g.g., de dochter een bed met toebehoren en de zoons ieder
een merrie en de opbrengst van moeders kleren; hij belooft hen lezen en
schrijven te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is,
waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik

bijzonderheden

Geen

DATUM:

13-06-1655

Comparante
Broer
Voogd

DATUM:

295

14-06-1655

Wdn. van Lubbe Aertsz
Voogd
Voogd
Voogd

Vader

860

861

862

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
397
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tweenhuisen, Willem van
Bentheim, Everwijn

26-06-1655

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Everwijn Bentheim om, in der minne
of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen en daarbij al het nodige te doen,
met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
397v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Greve, Willem
Benthem, Everwijn van

samenvatting

Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Everwijn van Benthem om zijn
zaken tegen Engbert Scheppinck waar te nemen en eventuele verdere
kwesties en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
397v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Oudestraat, bij de Bovenkerk

comparanten

Michgelsz, Wolter
Weert, Jan Corssus van
Limburch, Louwe Micgels v.

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Judith, Anna, Lisbet,
Marrigien, Michgel, Peter, Wolter en Jan Woltersz als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd: voor Judith ƒ100 c.g. met Pasen 1656, een nieuw bed,
twee paar lakens en slopen, twee dekens; de andere dochters ieder ƒ150 c.g.
en de zoons ieder ƒ112 c.g., verder de opbrengst van moeder kleren, ieder
de pillengave van hun peters, alles te versterven van het ene kind op het
andere; hij belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren, alles
naar hun stand en te doen wat een goede vader verschuldigd is, waarmee de
voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik en stelt als onderpand zijn
huis, nog bezwaard met ƒ1400 g.g.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

296

16-07-1655

IULt – burgem. Zwolle
IUDr

14-11-1655

Wdn. van Lijsbet Petersz
Voogd
Voogd

Vader

863

864

865

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
399
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Evertsz, Willem
Willemsz, Evert

DATUM:

08-05-1656

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Zoon

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zoon Evert om als medecrediteur en curator over de boedel van Jan Gerritsz Veene op te treden en
daarbij al het nodige te doen, zoals comparant, indien aanwezig, zelf zou
hebben gedaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
399
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bolte, Wolter Willems
Bolte, Henrick Willems
Roeloffs, Gerrijt

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Willem Wolters als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ16 c.g. en belooft hem lezen, schrijven en
een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
399v
Verklaring

onroerend goed

Huis en brouwerij
Kampen, Burgwal

comparanten

Geertsen, Willem
Croon, Jacob
Sluijters, Jennigien

DATUM:

08-05-1656

Wdn. van Jennigien Roeloffs
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

17-05-1656

Comparant
Schuldenaar
Schuldenares

Echtpaar

samenvatting

Comparant verklaart dat de ƒ1200 g.g. die hij geleend heeft aan Jacob Croon
en echtgenote, gevestigd op hun huis en brouwerij, mogen worden afgelost,
geheel of in delen, met ƒ100 g.g. of meer per keer.

bijzonderheden

Geen

297

866

867

868

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
399v
Verklaring

DATUM:

02-10-1656

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berentsen, Warner
Ottsen, Hermen

samenvatting

Comparant verklaart van de voogd over zijn overleden echtgenote Jannigien
Drees alle goederen te hebben ontvangen die haar moeder als haar vaders
erfdeel had gereserveerd en die ze van haar grootmoeder had geërfd,
waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
400
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis
Kampen, Oudestrasat

comparanten

Slenck, Willem Janssen
Slenck, de kinderen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn kinderen Jan, Willem en
Margareta Janssen Slenck een bedrag van ƒ700 c.g. tegen 4 procent,
afkomstig van de erfdelen van hun moeder en grootmoeder. Als onderpand
stelt hij goederen en de verbeteringen aan zijn woonhuis.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
400v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lubbertsz, Willem
Evertsz, Aeltien
Gerrits, Gijsbert
Jaspersz, Jan

samenvatting

Comparant verklaart dat hij van de voogden over zijn vrouw de erfenis en
goederen van haar ouders heeft ontvangen, waarvoor hij hen bedankt met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

Comparant
Voogd

DATUM:

06-10-1656

Schuldenaar
Schuldeisers

DATUM:

23-01-1657

Comparant
Echtgenote
Voogd
Voogd

298

869

870

871

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
400v
Kinderbewijs

DATUM:

05-03-1657

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lubbertsz, Willem
Vrijdach, Jan Goertsz
Olgersz, Hermen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Bruin, Tijmen, Heiltien
en Trintien Willemsz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ40
c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te
doen wat van een goede vader wordt verwacht, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
401
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Canneman, Wolter Janssen
Franssen, Henrick
Canneman, Herman Janssen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Frans, Teunis,
Goert en Hermannus Wolters als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
samen ƒ600 c.g. en de opbrengst van moeders kleren en belooft hen lezen,
schrijven en een ambacht te laten leren en te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. in de kantlijn: op 09-07-1657 meldt de vader dat de opbrengst van de
kleren ƒ400 c.g. is.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
401v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Corseler, Wijchman
Borneman, Bernhardus

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan dr Bernhardus Borneman om, in der
minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen, in het bijzonder die tegen
Jan Gerritsz van Dijck en daarbij alles te doen wat comparant zelf ook
gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Anna Bruins
Voogd
Voogd

DATUM:

299

10-04-1657

Wdn. Aeltien Henrix
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

Vader
Veerschipper

08-06-1657

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Zutphen
IUDr

872

873

874

875

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
402
Verklaring

DATUM:

onroerend goed

Huizen
Kampen, tegenover St. Geertruiden

comparanten

Boschman, Willem Steventsen
Lieuendall, jkr Johan van

22-06-1657

Comparant
Schuldenaar

tot Oosterhoudt

samenvatting

Comparant verklaart dat jkr Johan van Lieuendall aan hem betaald heeft de
voorgeschreven rente waarvoor hij het huis of de huizen van de jonkheer
had verwonnen en verkocht en nu dus vrijgekocht zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
402
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berentsz, Wolter
Petersz, Willem
Gleinsen, Peter

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogden de erfenis en goederen te hebben
ontvangen van zijn ouders, waarvoor hij hen bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
402v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Albertsen, Wijndelt
Lubbertsen, Hermen
Janssen, Claes

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Dirck en Heijltien
Wijndelts 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

RAK 93

FOLIO:

DATUM:

30-07-1657

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

20-11-1657

Wdn. van Aeltien Dirx
Voogd
Voogd

402v

DATUM:

300

05-01-1658

Vader

876

onderwerp

Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritsz, Wijcher
Bartelsz, Jan

Borg
Begunstigde

Cum suis

samenvatting

Comparant stelt zich borg voor Jan Bartelsz voor een bedrag van ƒ28 c.g.,
dat berust bij de boekhouders van het slachtvee en toebehoort aan Claes
Hermsz van Kamperveen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
403
Transport van rechten

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermssen, Willem
Lijsserts, Hilligien

DATUM:

31-05-1659

Comparant
Begunstigde

Wed. Lubbert Janssen

samenvatting

Comparant verklaart overgedragen te hebben aan Hilligien Lijsserts de
rechten die Henrick van Vaasen en zijn vrouw Claesken Lubberts, als
erfgenamen van Lubbert Janssen, toekwamen en de goederen in haar volle
bezit te hebben gecedeerd, zoals door hun gemachtigde, kapitein Rodolph
Eeckholt, aan comparant zijn overgedragen.

bijzonderheden

Geen

De bladzijden 403v t/m 405v zijn blanco.
877

878

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
406
Kinderbewijs

DATUM:

04-03-1658

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Herweijers, Aeltien
Herweijer, Cornelis
Maler, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Beele Goertsz als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ500 c.g. en een bed
met toebehoren en belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en
te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
406v
Kinderbewijs

Wed. van Goert Henricks Baers
Voogd
Voogd

DATUM:

301

09-03-1658

Moeder

879

880

881

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Agnite
Jansen, Gerbrandt
Arentsz, Windelt

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Claes en Jannichien
Jansz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk een pond groot en
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
407
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Huijbertsz, Annichien
Bondam, Abraham

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan haar zoon Abraham ƒ10 c.g.
wegens zijn vaders goed en erfenis, zoals zij zijn overeen gekomen; zij zal
dit betalen wanneer de gelegenheid dit toelaat, onder verband van haar
goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
407
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Huijbersz, Annichien
Jochems, Lucas
Rotgersz, Hubert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Peter en Reijner
Bondam als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ10 c.g. en belooft
hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
407v
Verklaring

Wed. van Jan Claesz
Voogd
Voogd

DATUM:

15-05-1658

Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

302

Wed. P. Bondam
Zoon

15-03-1658

Wed. van Peter Bondam
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

29-11-1659

Moeder

onroerend goed

Huis en hofstede
Brunnepe

comparanten

Lambertsen, Albart
Joris, Leentien

samenvatting

Comparanten verklaren aan de vrouw van Twickeloo de twee vette ganzen te
hebben betaald die zij jaarlijks uit hun huis ontvangt en om problemen te
voorkomen beloven zij ieder jaar, precies op St. Maarten, voor de middag,
die twee schoongemaakte ganzen te betalen, wegend elk 10 pond, of levend
met een gewicht van 12 pond.

bijzonderheden

Geen

Comparant
Comparante

Echtpaar

De bladzijden 408 t/m 410v zijn blanco.
882

883

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
411
Kinderbewijs

DATUM:

16-03-1658

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Eggherinck, Jan Jansen
Henricksz, Carst
Lambertsen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Trientien en Swaentien
Eggherinck als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ15 c.g. en
belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 93
onderwerp

FOLIO:
411v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Jan
Jansen, Melis
Henricksz, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Annichien Jansen als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot en belooft haar
lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed vader
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Annichien Henricks
Voogd
Voogd

DATUM:

18-03-1658

Wdn. van Geesien Arentsz
Voogd
Voogd

303

Vader

Vader

884

RAK 93
onderwerp

FOLIO: 412
Volmacht

DATUM:

29-03-1658

onroerend goed

Erf en goed genaamd het Mulegat
Steenderen

comparanten

Voorne, Johanna
Schaap, Sophia
Breda, R. van
Slooth, Wolter

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Wolter Slooth tot den
Hardenberg om namens hen een gerechtelijke opdracht te ontvangen van de
gevolmachtigde van Gerharda Schaap, weduwe van George Coutis, luitenant
kolonel in dienst van de Staten Generaal der Nederlanden, betrekking
hebbend op een erf in Steenderen, waarbij comparante hem autoriseert het
erf te transporteren aan Jacob van Winshem, burgemeester van Zutphen en
daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

1

Volmachtgeefster
Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

) toe den Ordel
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