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1 RAK  95 FOLIO:    1 DATUM:     18-08-1664 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Achter de nieuwe Muur 
   
 comparanten Jans, Aeltien Schuldenares Echtg. H. Herms 
  Breda, R. van Momber Secretaris 
  Schulting, Claes Schuldeiser  
  Kleermaker, Willem Huurder  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Claes Schulting wegens 

geleverde brandewijn een bedrag van ƒ165-16 c.g. tegen 4 procent per jaar 
dat zij belooft te betalen in vier jaarlijkse termijnen, te beginnen in mei 1665, 
jaarlijks ƒ40 c.g., dwz de huishuur die zij van van Willem Kleermaker 
ontvangt; als onderpand stelt zij haar persoon en goederen, als bij 
verwonnen panden. 
NB. in de kantlijn: op 29-09-1664 heeft de echtgenoot van schuldenares de 
akte geratificeerd.  

   
 bijzonderheden Echtgenoot is touwslager. 
   

 

 

2 RAK  95 FOLIO:     1 DATUM:     25-09-1664 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubberts, Annegien Wed. van Gerrit Meijndertsen Moeder 
  Aertsen, Lubbert Voogd  
  Aertsen, Wilhem Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon  Peter Gerritsen 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 goed 
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

3 RAK  95 FOLIO:     1v DATUM:      14-09-1664 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Anna Comparante  
  Bolter, Luijchien Berents Echtgenoot  
  Hendricksen, Jan Voogd Eerzaam 
  Heijnensen, Aert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de goederen en het geld van haar 

vaders erfenis te hebben ontvangen, waarvoor zij hen bedankt en belooft te 
vrijwaren van alle aanspraken.  
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

4 RAK   95 FOLIO:    1v DATUM:    27-10-1664 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Abrahams, Arent Volmachtgever  
  Frans, Marrigien Volmachtgeefster Wed. A. van Hardenberg 
  Lasman, Gerrijt Jansen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, mede namens Frans van Hardenberg, verblijvend in het 

buitenland, beiden erfgenamen van Isacq Abrahams, overleden in Oost-Indie 
(dit is doorgehaald) en Otto Abrahams, overleden in Blokzijl, verstrekken een 
volmacht aan Gerrijt Jansen Lasman om de goederen van beiden te beheren 
en te verkopen en verder alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 

   

 

 

5 RAK  95 FOLIO:    2v DATUM:    27-10-1664 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Aeltien Comparante  
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Slenck, Willem Jansen Vader  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar vader de moeders goederen te hebben 

ontvangen die hij haar op 20-05-1652 heeft bewezen, waarvoor zij hem 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

6 RAK  95 FOLIO:    2v DATUM:     02-11-1664 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Espelo, Arendt van Volmachtgever  
  Borneman, Bernherdt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Bernherdt Borneman om hier in 

Kampen zijn zaken waar te nemen en met name die met David Japijn, zowel 
binnen als buiten rechten en alles te doen wat noodzakelijk is.  
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 bijzonderheden Geen 
   
 

 

7 RAK  95 FOLIO:    2v DATUM:     16-11-1664 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
  Brunnepe 
   
 comparanten Aertsen, Aert Schuldenaar Echtpaar 
  Roeloffs, Mechteltien Schuldenares  
  Gobbers, Anna Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Anna Gobbers een bedrag van 

ƒ100 g.g. (van 28 stuivers) dat zij zullen voldoen zodra hun huis in Brunnepe 
is verkocht. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

8 RAK  95 FOLIO:    3 DATUM:     06-01-1665 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thoenis, Aeltien Comparante Wed. Thoenis J. Slinger 
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Jans, Sander Gevolmachtigde Echtpaar 
  Thoenis, Trientien Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verklaart van Sander Jans en echtgenote ƒ66 c.g. te hebben 

ontvangen wegens verkoop van haar roerende goederen volgens akte dd 01-
12-1664, door haar en kopers ondertekend, waarbij zij afziet van haar 
eigendomsrecht.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

9 RAK  95 FOLIO:    3 DATUM:    08-02-1665 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Elburg, Arent Claesen van Schuldenaar  
  Henrix, Aegte Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Aegte Henrix een bedrag van ƒ36 

c.g. met onkosten, afkomstig uit onderhandelingen en verstrekte penningen 
die hij belooft te betalen heden over vier weken, als bij verwonnen panden. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

10 RAK  95 FOLIO:     3v DATUM:     04-03-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrix, Annigien Wed. van Albert Hermsen Cruit Moeder 
  Stege, Henric ter Voogd  
  Vos, Jan Hermsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Wijntien en Aeltien als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van ƒ900 c.g. en 
ieder een bed met toebehoren 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 
   

 

 

11 RAK  95 FOLIO:    3v DATUM:     30-03-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelis, Aeltien Wed. van Jan Wribbeltsen Moeder 
  Janssen, Dirck Voogd  
  Gerritsen, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Jennichien Jans als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

12 RAK  95 FOLIO:     4 DATUM:     27-04-1665 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gastman, Arnout Gevolmachtigde  
  Berewout, Johannes Volmachtgever Koopman A’dam 
  Berewouts, Catarina Volmachtgeefster Wed. B. Munningh 
  Barents, Hendrick Schuldenaar Zwolle 
     
 samenvatting Comparant, gevolmachtigde van koopman Berewout en zijn dochter Catarina, 
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weduwe van koopman Barent Munningh, verklaart ontvangen te hebben van 
Hendrick Barents wegens geleverde waren een bedrag van ƒ189-10 en belooft 
hem vrijwaring van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

13 RAK  95 FOLIO:     4v DATUM:      27-04-1665 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Scheepswerf 
   
 comparanten Visscher, Ariaen Schuldenaar Echtgenoten 
  Jeremias, Sijtien Schuldenares  
  Ecclesiastische Kamer Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de Ecclesiastische Kamer van de 

stad een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand geldt hun scheepstimmerwerf met toebehoren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

14 RAK  95 FOLIO:    5 DATUM:     03-05-1665 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Frans, Annigien Comparante  
  Henricksen, Henrick Echtgenoot  
  Frans, Aeltien Comparante  
  Hendricksen, Jan Echtgenoot  
  Fransen, Berent Voogd  
  Cornelissen, Gijsbert Voogd  
     
 samenvatting Comparanten melden van hun voogden de goederen van wijlen hun vader te 

hebben ontvangen en hen daarvoor te bedanken met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

15 RAK  95 FOLIO:     5 DATUM:     23-05-1665 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Annigien Comparante  
  Woltersen, Gerrit Beheerder  
  Bolter, Jan Berentsen Beheerder  
     



6 
 

 samenvatting Comparante verklaart van de beheerders van de goederen van haar 
grootvader Jan Claessen Donckels alles in goede orde te hebben ontvangen 
en bedankt hen met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

16 RAK  95 FOLIO:    5 DATUM:     06-12-1664 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backer, Arendt Gerrijtssen Schuldenaar  
  Jansen, Teunis Schuldeiser  
  Gerritsen, Floris Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Teunis Jansen een bedrag van ƒ52-4 

en aan Floris Gerritsen een bedrag van ƒ63-14 afkomstig van de levering van 
weit. Hij belooft deze bedragen te betalen met Pasen 1665, als bij verwonnen 
panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

17 RAK  95 FOLIO:    5v DATUM:    04-07-1665 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backer, Arent Gerrijtsen Schuldenaar  
  Jurriaensen, Marrigien Schuldeiseres Echtg. Gerrijt Louwersen 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Marrigien Jurriaensen een bedrag 

van ƒ600 c.g. tegen 5 procent, dat zij eerst geleend had van Willem Egbertsen 
Hartsuijcker op haar huis en dat hij heeft geleend en belooft terug te betalen.  
Als onderpand gelden zijn persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

18 RAK  95 FOLIO:    5v DATUM:     03-07-1665 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ariaensen, Jan Volmachtgever En Hermtien Jans 
  Claessen, Jan Volmachtgever En Aeltien Ariaensen 
  Ridder, Lambert Jurriaensen Gevolmachtigde Kerkmeester 
     
 samenvatting Comparanten hebben, mede namens hun echtgenotes, een volmacht 
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verstrekt aan de eerzame Lambert Jurriaensen Ridder om te transporteren 
hun aandelen in de erfenis en goederen in Oosterwolde en Kamperveen, die 
afkomstig zijn van wijlen Bartelt Janssen Twent.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

19 RAK  95 FOLIO:     6 DATUM:     21-08-1665 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herweijer, Aper Comparant  
  Burt, Jacob Begunstigde  Kiezer(?)  te Middelburg 
     
 samenvatting Comparant, zoon van wijlen Susanna Burt, verklaart te hebben gecedeerd aan 

Jacob Burt zijn helft van 1/5
e
 deel die hem en zijn broer Jan Herweijer 

toekwam en alle rente die hen ten deel viel van het sterfhuis van Jan de Blick 
uit Gent, dd 01-05-1655.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

20 RAK  95 FOLIO:   6v DATUM:    30-08-1665 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Drent, Albert Volmachtgever Korenkoper A’dam 
  Steenbergen, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Steenbergen om zijn zaken in 

de stad waar te nemen, met name die tegen Jan Jacobsen en Albert Janssen 
van Emmeloort, in der minne of gerechtelijk, het geld te vorderen dat hij 
tegoed heeft, beslag te leggen, te procederen en te doen wat nodig is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

21 RAK  95 FOLIO:    7 DATUM:    23-11-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Imes, Annigien Wed. van Egbert Henricksen Moeder 
  Thijmensen, Aert Voogd  
  Henrix, Mijndelt Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Engbert als vaders erfdeel 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

22 RAK  95 FOLIO:     7 DATUM:    02-12-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Everts, Aeltien Wed. van Willem Lubbertsen Moeder 
  Post, Aert Voogd  
  Willemsen, Lubbert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Dirckien als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd honderd rijksdaalders (van 50 stuivers) en een 
bed met toebehoren; zij belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren 
en te doen wat van een goede moeder wordt verwacht, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 17-06-1692 meldt Dirckien alles te hebben ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

23 RAK  95 FOLIO:     7v DATUM:     08-01-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ketten, Dirck van der Volmachtgever  
  Ketten, Lucas van der Volmachtgever  
  Wijchmans, Momme Gevolmachtigde Elburg 
     
 samenvatting De broers van der Ketten, kinderen van wijlen Dirck van der Ketten sr, hebben 

een volmacht verstrekt aan Momme Wijchmans, gerechtsdienaar in Elburg,  
om de procedure tegen Geertien Gerrijts, weduwe van Drees Heijmentsen, 
voort te zetten en daarbij alles te doen wat comparanten zelf ook gedaan 
zouden hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

24 RAK  95 FOLIO:    8 DATUM:    13-01-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelis, Aruwert Wed. van Hermen Janssen Moeder 
  Post, Aert Voogd  
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  Backer, Jacob Woltersen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Annigien als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ30 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

25 RAK  95 FOLIO:     8 DATUM:     19-01-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schucking, Anna Wed. van Pieter J. Ridder Moeder 
  Molckenboer, Lucas Voogd  
  Schucking, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kind Pieter als vaders erfdeel te 

hebben gereserveerd ƒ10 c.g. en belooft hem lezen, schrijven en een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

26 RAK  95 FOLIO:    8v DATUM:     05-02-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eckelboom, Anna Einberts Volmachtgeefster Wed. W. B. Carel 
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Engbert, Jan Carsten van ‘t Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Jan Carsten van ’t Engbert om 

hier en elders haar zaken waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten, met 
macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

27 RAK  95 FOLIO:     8v DATUM:    15-03-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herweijer, Aper Gevolmachtigde  
  Engels, Isack Ellis Volmachtgever Koopman Dordrecht 
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  Meken, Pelegrim van Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgever, heeft comparant op zijn beurt een volmacht 

verstrekt aan Pelegrim van Meken om van Gerhard Keijser, procureur in 
Zwolle, het geld te ontvangen dat hij voor opdrachtgever in bewaring heeft, 
alle actien en kredieten die deze te vorderen heeft in de regio Kampen, 
Deventer en Zwolle en alles te doen wat daarbij noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

28 RAK  95 FOLIO:    9 DATUM:     21-03-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Hof 
  IJsselmuiden, in de Baan 
   
 comparanten Siegen, Anna van Comparante  
  Siegen, Martina van Comparante  
  Sluijter, L. Momber Secretaris 
  Siegen, Johan van Broer  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat hun broer Johan heeft afgezien van de aankoop 

van de hof in het schoutambt IJsselmuiden, afkomstig uit de boedel van 
David Japin en dit met afstand van rechten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

29 RAK  95 FOLIO:     9 DATUM:     03-04-1666 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Nieuwstraat, tussen François Colo en Jennigien Smits 
   
 comparanten Janssen, Roeloff Alerdt Schuldenaar Echtpaar 
  Jurriaensen, Grietien Schuldenares  
  Otsen, Hermen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hermen Otsen een bedrag van 

ƒ300 g.g. (van 28 stuivers) tegen ƒ15 g.g. per jaar. Als speciaal onderpand 
stellen zij hun pas gekochte en verbouwde huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

30 RAK  95 FOLIO:     9v DATUM:    17-04-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Volcerus, Annichien Wed. van Laurens Richters Moeder 
  Eeckholdt, Peter Voogd  
  Pool, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Anna Abigel als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ250 c.g., een bed met 
toebehoren, een zilveren kop, een zilveren bel en 6 zilveren lepels en belooft 
haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede 
moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. De moeder heeft 
het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

31 RAK  95 FOLIO:     10 DATUM:     20-04-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nieuwenburgh, Abraham van Wdn. Martha Brandenburgh Vader 
  Brandenburgh, Engbert Voogd  
  Backer, Thonis Helmichsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Gerardt als moeders erfdeel 

te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ750 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. De vader heeft het 
vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

32 RAK  95 FOLIO:     10 DATUM:     02-04-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roelofs, Aeltien Wed. van Jan Jansen Moeder 
  Grol, Dirck Hendricksen v. Voogd  
  Jansen, Claes Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Gerrit Jansen als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd één rijksdaalder en belooft hem te verzorgen 
en een ambacht te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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33 RAK  95 FOLIO:     10v DATUM:     14-06-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rutgers, Aeltien Comparante  
  Rutgers, Nijsien Comparante  
  Steenbergen, J. Momber Secretaris 
     
 samenvatting Comparanten, dochters van Rutger Eijmberts en wijlen Anna Gijsberts, 

verklaren van hun vader hun moeders goederen te hebben ontvangen, 
waarvoor zij hem bedanken.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

34 RAK  95 FOLIO:     10v DATUM:     07-08-1666  

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsen, Albert Comparant  
  Coops, Jan Voogd  
  Benier, Arent Voogd  
  Jochumsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de voogden over Hans Michielsen, zoon van 

Michiel Hansen gewezen voogd van comparant, ontvangen te hebben zijn 
ouderlijke goederen, waarvoor hij bedankt met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

35 RAK  95 FOLIO:     11 DATUM:    06-08-1666 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsen , Albert Borg  
  Herms, Ide Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant stelt zich borg ten behoeve van zijn zuster voor een bedrag van 

ƒ159 c.g. te betalen aan L. M. Schaffer, administrateur van Hille Ritz 
Vergadering, te betalen in twee termijnen: op Martini 1666 de helft en in mei 
1667 de andere helft.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

36 RAK  95 FOLIO:     11 DATUM:     30-08-1666 
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 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Achter de  nieuwe Muur 
   
 comparanten Vrijdagh, Ariaentien Wed. van Ariaen Vrijdagh Moeder 
  Vrijdagh, Jan Deursen Voogd  
  Dollinck, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Ariaentien als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ200 g.g., die gevestigd blijven op haar huis 
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 
   

 

 

37 RAK   95 FOLIO:     11v DATUM:     04-10-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wemmers, Arent Schuldenaar  
  Rooverts, Jacob Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant is overeengekomen aan Jacob Rooverts een bedrag van ƒ207-17-

8 in drie termijnen te betalen: n.l. met Pasen a.s. ƒ50 c.g., op St. Jan ƒ50 c.g. 
en  met Pasen 1667 de rest. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

38 RAK  95 FOLIO:    11v DATUM:    09-12-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Munthers, Aleida Volmachtgeefster Wed. J. A. v. Wilsem 
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Thoren, Marten Gevolmachtigde IUDr en advocaat 
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Marten Thoren, advocaat voor 

het hof van Gelderland, om daar haar zaken waar te nemen, zowel binnen als 
buiten rechten en alles te doen wat nodig is, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

39 RAK  95 FOLIO:    12 DATUM:    21-12-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Anneken Wed. van Melis Jansen Moeder 
  Albertsen, Thijs Voogd  
  Jochems, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar vier minderjarige kinderen als vaders erfdeel 

te hebben gereserveerd ieder één goudgulden, 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 
   

 

 

40 RAK  95 FOLIO:     12 DATUM:     14-01-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Velthoven, Asarios van Volmachtgever  
  Langenburgh, Gooswinus Gevolmachtigde Eerzaam 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan de eerzame Gooswinus Langenburgh 

om zijn zaken waar te nemen, binnen zowel als buiten rechten, in het 
bijzonder zijn zaak tegen Ida Zuirhoff, weduwe van Cornelis Herweijer en 
daarbij alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

41 RAK  95 FOLIO:     12v DATUM:     17-01-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Toenis, Arentien Wed. Berent Henrix Middelinck Moeder 
  Toenis, Willem Voogd  
  Berentsen, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Berentien als vaders 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

42 RAK  95 FOLIO:    12v DATUM:    24-01-1667 
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 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lamberts, Annigien Wed. van Dirck Dirxen Schut  Moeder 
  Schens, Helmich Aeltsen Voogd  
  Hoeve, Jan Hermsen ter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Aeltien Dirx als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ700 c.g. en een bed met 
toebehoren en dan de opbrengst van vaders kleren; zij belooft haar lezen, 
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. De moeder is met de voogden 
overeengekomen dat de erven van zijn eerste huisvrouw ook nog ƒ2000 c.g. 
uit de boedel krijgen, maar niet ten koste van haar dochter. 
NB. in de kantlijn: op 13-10-1684 verklaren de burgemeesters dat de moeder 
door oorlogshandelingen buiten positie gebracht is het beloofde bedrag op te 
brengen en dit te verlagen tot ƒ450 c.g., hetgeen door Aeltien, nu 20 jaar oud, 
wordt geaccepteerd; op 10-12-1691 bedankt zij haar moeder en haar voogden 
voor het beheer met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

43 RAK  95 FOLIO:    13v DATUM:     26-01-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Anna Wed. van Jan le Fevre  
  Spaignert, Claes Voogd  
  Detten, Henrick van  Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Catalina als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bed met toebehoren en belooft haar te 
laten leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

44 RAK  95 FOLIO:     13v DATUM:    26-01-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Hendricks, Annegien Wed. van Hendrick Jansen Moeder 
  Jacobsen, Egbert Voogd  
  Jansen, Roelof Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jannis Hendricks als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300 c.g., een zilveren 
bel en vaders musket, waarvoor haar woonhuis onderpand is. Zij belooft hem 
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lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede 
moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

45 RAK  95 FOLIO:     14 DATUM:     29-01-1667 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrix, Reinier Comparant En echtg. A. Thijs 
  Thijsen, Jan Comparant  
  Thijs, Greetien  Comparante  
  Gerritsen, Gijsbert Voogd  
  Gerbrantsen, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden hun vaders goederen te hebben 

ontvangen en hen te bedanken voor het goede beheer ervan met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

46 RAK  95 FOLIO:     14 DATUM:     16-02-1667 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backer, Arent Wemmers Comparant Echtpaar 
  Nijhoff, Geertien Comparante  
  Schinkel, Gerrijt Meeusen Rentmeester  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van rentmeester Gerrijt Meeusen Schinkel de 

goederen te hebben ontvangen die comparante testamentair waren toegezegd 
door Geertien Jans, gewezen echtgenote van Gerrijt Schinkel, die het 
vruchtgebruik had; zij bedanken hem met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

47 RAK  95 FOLIO:     14v DATUM:     14-03-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendrix, Aeltien Wed. van Vribbelt Willemsen Moeder 
  Egbertsen, Hermen Voogd  
  Berents, Berent Voogd  
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 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jacob, Willem, 
Geertien, Steven en Hendrick Vribbelts als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd samen een bedrag van ƒ1100, ieder zoon een paard of ƒ60 c.g. 
en de dochter een bed met toebehoren of ƒ60 c.g. en de opbrengst van vaders 
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 goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Het geld van de kleren 
wordt direct uitgekeerd en de rest krijgen zij op de leeftijd van 20 jaar.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

48 RAK  95 FOLIO:    15 DATUM:     21-03-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egberts, Aeltien Wed. van Goosen Cuerts Moeder 
  Jacobs, Hermen Voogd  
  Baltzars, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Coert, Aeltien en 

Geertien Gosens als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ15 c.g. en 
belooft hen op te voeden en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

49 RAK  95 FOLIO:     15v DATUM:     03-04-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Unnis, Agnitien Volmachtgeefster Wed. van G. Jochems 
  Steenbergen, J. Momber Secretaris 
  Hoolboom, dr Roedolph Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Roedolph Hoolboom om, in der 

minne of gerechtelijk te eisen al het geld dat haar toekomt van Claes 
Staelman, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

50 RAK  95 FOLIO:     15v DATUM:    12-04-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Verstege, Abraham Gevolmachtigde  
  Brandenburg, Engbert Volmachtgever  
  Berentsen, Berent Gevolmachtigde Lakenmeester 
     
 samenvatting Comparant geeft, namens zijn opdrachtgever, op zijn beurt een volmacht aan 

Berent Berentsen om de uitstaande schulden te innen in Deventer en de regio 
en daarbij alle noodzakelijke maatregelen te treffen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

51 RAK  95 FOLIO:     16 DATUM:     16-04-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Elbers, Aeltien Wed. Dirck Thijssen Moeder 
  Jochemsen, Jan Voogd  
  Velde, Jacob Hendricksen ten Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Swaentien, Albertien 

en Evertien Dircks als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een pond 
groot en belooft hen goed op te voeden en te verzorgen en te doen wat een 
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

52 RAK  95 FOLIO:     16 DATUM:    25-04-1667 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelis, Aeltien Comparante  
  Dirxen, Cornelis Vader  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar vader haar moeders nalatenschap te hebben 

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

 

 

53 RAK  95 FOLIO:     16v DATUM:     03-05-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Assingh, Albert Woltersen Volmachtgever  
  Langenburgh, ds Gooswinus Gevolmachtigde  
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 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan ds Gooswinus Langenburgh om 

zijn zaken hier waar te nemen, in het bijzonder die tegen Gerrit Brandenburch, 
zowel binnen als buiten rechten en te doen wat comparant zelf gedaan zou 
hebben, indien aanwezig; met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

54 RAK  95 FOLIO:     16v DATUM:    20-05-1667 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Post, Anthonij Comparant  
  Vos, Peter Janssen Voogd  
  Stevenssen, Jan Voogd Stalmeester  - de erven v. 
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de goederen van zijn moeder te hebben 

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

 

 

55 RAK  95 FOLIO:     17 DATUM:     25-05-1667 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsen, Arent Comparant Echtg. Jannigien Segers 
  Jansen, Lambert Comparant Echtg. Engeltien Segers 
  Vos, Willem Voogd De weduwe van … 
  Gerritsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren namens hun echtgenotes de voogden te bedanken 

voor het beheer van hun goederen en hun voogdijschap. 
   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

56 RAK  95 FOLIO:     17 DATUM:     12-06-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Een stukje land 
  Zalk 
   
 comparanten Banier, Arent Wdn. van Margareta Dircks Vader 
  Arents, Steven  Voogd  
  Scheene, Helmigh Aeltsen Voogd  
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 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Claesien, Catharina en 
Hendrick Banier als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 
ƒ6000 c.g. waarbij inbegrepen een stukje land ad ƒ600 c.g. en belooft hen 
lezen, schrijven en een passend handwerk te laten leren en hen een uitzet te 
geven, waarmee de voogden tevreden zijn. De vader heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

57 RAK  95 FOLIO:     17v DATUM:     13-06-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Campen, Albert Janssen van Volmachtgever  
  Baeck, Hermen de Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Hermen de Baeck om zijn zaken 

waar te nemen, in het bijzonder die tegen Egbert van der Linde: n.l. de 
uitspraak van schepenen van Amsterdam dd 1663 ter executie te stellen en 
daarbij alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

58 RAK  95 FOLIO:     17v DATUM:    04-07-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Kaagschip 
   
 comparanten Janssen, Andries Wdn. van Anna Melchers Vader 
  Cornelissen, Willem  Voogd  
  Lucassen, Flitser Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Wolter en Annighien 

Andries als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een pond groot en 
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en stelt zijn schip 
als onderpand en heeft zelf het vruchtgebruik, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Beroep vader is kaagschipper. 
   

 

 

59 RAK  95 FOLIO:     18 DATUM:     10-07-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Everts, Annigien Wed. van Dirck Herms vd Bos Moeder 
  Pouwel, Joost Voogd  
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  Goossen, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hermen en Willemtien 

Dircks als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g. en belooft hen 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 24-09-1691 bedanken Hermen en Willemtien hun 
voogden met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

60 RAK  95 FOLIO:     18v DATUM:    31-07-1667 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentsen, Abraham Borg Lakenmaker 
  Knoppert, jkh Carel Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant stelt zich borg ten behoeve van jkh. Carel Knoppert in zijn zaak 

tegen jr. H. van Leuwendal voor de kosten en de reconventie en belooft 
uitsluitend het stadsrecht te erkennen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

61 RAK  95 FOLIO:     18v DATUM:      20-08-1667 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Elburgh, Arent van der Comparant  
  Bondam, Abraham Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant belooft om heden over zes weken aan Abraham Bondam te 

betalen ƒ21 c.g. en zes weken later weer ƒ21 c.g. totdat het gehele bedrag van 
ƒ42 c.g. is voldaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

62 RAK  95 FOLIO:     19 DATUM:     30-08-1667 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis met annexis 
  Kampen, Ernst Smitsteeg 
   
 comparanten Arentsen, Arent Schuldenaar  
  Florissen, Jan Schuldenaar Echtg. Geertien Arents 
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  Arents, Mettien Schuldenares  
  Vergadering, Dirck Neefkens Schuldeiser  
     
 samenvatting Mede namens zijn afwezige kinderen Jan, Henrick en Albert Arentsen, 

verklaart comparant en de andere erven van hun moeder Jennigien Jans, 
schuldig te zijn aan Dirck Neefkens Vergadering een bedrag van ƒ47 c.g. 
tegen 5 procent per jaar, te betalen op 01-04-1668. Als speciaal onderpand 
geldt hun huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

63 RAK  95 FOLIO:     19 DATUM:     06-09-1667  

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Heidema, Aeltien Comparante  
  Steenbergen, Jan Momber Secretaris 
  Janssen, Louwe Voogd Burgemeester 
  Grunde, Saris Jansen vd Voogd  
  Meine, Abraham de Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden alle goederen te hebben ontvangen 

die onder hun berusting waren, waarvoor zij hen bedankt. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

64 RAK  95 FOLIO:     19v DATUM:     28-10-1667 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claes, Annigien Comparante  
  Wijchmans, Elsien Schuldenares  
     
 samenvatting Comparante verklaart van Elsien Wijchmans de ƒ50 c.g. te hebben ontvangen 

die zij haar in deposito had gegeven en waarvan de schuldbekentenis 
verdwenen is, met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

65 RAK  95 FOLIO:    19v DATUM:     04-12-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willekes, Arnout Volmachtgever Scholtis van Olst 
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  Wolffsen, Helmich Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Helmich Wolffsen om zijn zaken waar 

te nemen, zowel binnen als buiten rechten en alles te doen wat noodzakelijk 
is, zoals comparant zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

66 RAK  95 FOLIO:     20 DATUM:     17-01-1668 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Albert Wdn. van Sije Jans Vader 
  Segers, Steven Voogd  
  Janssen, Drees Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Rutger en Jan Alberts als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van ƒ200 c.g. en 
een paard of in plaats daarvan 30 daalders 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 10-11-1690 bedanken Arent Evertsen, Marrichien 
Rutgers en Marten Coops, kerkmeester van het G. en C. Gasthuis, 
erfgenamen van Rutger Alberts, overleden op het galjoen de Vlamingh op 
terugreis uit Oost Indië, de voogden voor het beheer van hun goederen met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

67 RAK  95 FOLIO:    20 DATUM:     19-02-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Landerijen 
  Staphorst, schoutambt Hasselt 
   
 comparanten Graenwijcks, Anna Volmachtgeefster Zusters 
  Graenwijcks, Margareta Volmachtgeefster  
  Sluijter, L. Momber Secretaris 
  Waterham, Arnold Gevolmachtigde IUDr – brgm. Hasselt 
  Trompetter, Gerhard Gevolmachtigde Scholtis Rouveen 
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Arnold Waterham en 

Gerhard Trompetter om namens hen te vorderen van Johan Henricksen uit 
Staphorst de resterende koopsom van bepaalde landerijen in Staphorst die 
hij van hen heeft gekocht, in der minne of gerechtelijk en alles te doen wat 
daarbij noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
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68 RAK  95 FOLIO:     21 DATUM:    06-03-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Diesen, Arent  Martensen van Volmachtgever  
  Toll, mr Philip Theodoor Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Philip Theodoor Toll om namens hem 

van de weduwe Wolffsen uit Harderwijk betaling van een openstaande 
rekening te krijgen en verder alles te doen wat noodzakelijk is, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

69 RAK  95 FOLIO:   21 DATUM:    02-06-1668 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sandersma, Alexander Comparant Echtg. Aeltien Heidema 
  Janssen, Louwe Voogd Burgemeester 
  Gronde, Saris Jansen vd Voogd  
     
 samenvatting Namens zijn echtgenote verklaart comparant van haar voogden te hebben 

ontvangen alle goederen die zij onder hun berusting hadden, waarvoor hij 
hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

70 RAK   95 FOLIO:    21 DATUM:    08-07-1668 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Moij, Andries de Wdn. van … Vader 
  Janssen, Hendrick Voogd  
  Clasen, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geertien en Jan 

Andriessen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder 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. Hij heeft 
het vruchtgebruik. 
NB. in de kantlijn: op 23-02-1691 bedankt Gerrechien Andries haar voogden 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
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71 RAK  95 FOLIO:    21v DATUM:    21-08-1668 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Landerijen genaamd het Buiten Landt 
  Genemuiden, tussen Backer en de erven ten Werfen  
   
 comparanten Mensinck, Abraham Thoenissen Wdn. Henderickien Jans Vader 
  Pols, Willem Voogd  
  Weert, Egbertus van der Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Zara Abrahams als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ950 c.g. en ƒ150 
c.g. voor moeders kleren, verder een bed met toebehoren, enige zilveren 
voorwerpen, een gouden ring en een zilveren oorijzer; hij belooft haar lezen, 
schrijven en naaien 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 landerijen in Genemuiden, strekkend tot aan het Zwarte 
Water. 
NB. in de kantlijn: op 03-12-1687 bedankt Sara Abrahamsen, in gezelschap 
van haar echtgenoot Henrick Rentinga, haar vader en haar voogden met 
belofte van vrijwaring; op 19-06-1680 na het overlijden van Egbertus van der 
Weert is mr Cornelis van Breen, zadelmaker, tot voogd benoemd.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

72 RAK  95 FOLIO:    22 DATUM:    25-08-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herweijer, Aperus Volmachtgever  
  Pastilla, Johan Gevolmachtigde Sergeant onder kpt. Sloot 
     
 samenvatting Comparant verklaart een volmacht te hebben verstrekt aan sergeant Johan 

Pastilla, garnizoen Den Bosch, om  zijn zaken daar waar te nemen, zowel 
binnen als buiten rechten en alles te doen wat noodzakelijk is en comparant, 
indien aanwezig, zelf ook gedaan zou hebben.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

73 RAK  95 FOLIO:     22v DATUM:      21-10-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hardenberg, Arent van Volmachtgever Burgemeester 
  Hardenberg, Everhardus v. Absent Predikant Hattem 
  Hardenberg, Agatha en Alb. v. Volmachtgeefsters  
  Munkerus, Johannes Volmachtgever Echtg. Anna v. H.berg  
  Olen, Johannes van Absent Predikant alhier 
  Tollius,  Philippus Theodorus Gevolmachtigde  
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 samenvatting Comparanten geven een volmacht aan Philippus Theodorus Tollius om hun 
zaken waar te nemen, hier en elders, in het bijzonder  om de erfenis op te 
eisen van wijlen Arnoldus Prins en, binnen zowel als buiten rechten, alles te 
doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Johannes Munkerus is predikant in Meppel. 
   

 

 

74 RAK  95 FOLIO:    23 DATUM:    23-11-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aloffs, Arent Volmachtgever  
  Egberts, Goosen Volmachtgever  
  Raterinck, dr Johan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan dr Johan Raterinck om hun 

zaken waar te nemen, zowel voor de hoge als lage rechtbank, in der minne of 
gerechtelijk, met name hun zaak tegen Cornelis Witvelt en daarbij alles te 
doen wat noodzakelijk is en comparanten zelf ook gedaan zouden hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

75 RAK  95 FOLIO:      23 DATUM:    08-12-1668 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijx, Aeltien Wed. van Albert Jans Moeder 
  Jochems, Jan Voogd  
  Gerrits, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Judith en Aeltien 

Albers als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ4 c.g. te versterven 
van het ene kind op het andere en belooft hen lezen en schrijven te laten leren 
en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

76 RAK  95 FOLIO:    23v DATUM:     09-12-1668 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bastiaens, Abigel Schuldenares Echtg. Joh. Schuckingh 
  Tongeren, Vrouwe van Schuldeiseres  
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 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan vrouwe van Tongeren een bedrag 

van ƒ23-4-0 c.g. wegens geleverd bier, waarvan zij belooft a.s. maandag de 
helft en over zes weken de andere helft te betalen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

77 RAK  95 FOLIO:    23v DATUM:    23-01-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bastiaens, Anne Volmachtgeefster Wed. J. Hulsman 
  Sluijter, L. Momber Secretaris 
  Hulsman, Engelbert Gevolmachtigde  
  Hulsman, Enoch Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Engelbert en Enoch Hulsman 

om namens haar de erfenis te aanvaarden van wijlen haar zoon getrouwd 
geweest met Jennichien Pieters uit Leeuwarden, betreffende goederen in 
Friesland gelegen en daarbij alle noodzakelijke dingen te doen, zowel binnen 
als buiten rechten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

78 RAK  95 FOLIO:     24 DATUM:     23-01-1669 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Schip 
   
 comparanten Kapper, Arent Borg  
  Capper, Jan Arentsen Begunstigde Zoon 
     
 samenvatting Comparant heeft zich borg gesteld voor de koopsom die zijn zoon moet 

betalen voor het schip dat hij van de erfgenamen van Huibert Helmersen Salel 
heeft overgenomen; comparant zal het bedrag betalen zodra het schip 
verkocht is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

79 RAK  95 FOLIO:    24v DATUM:    28-01-1669 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vriese, Annetien Arents Wed. van Lucas Willemsen Moeder 
  Willemsen, Arent Voogd  
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  Vriese, Jan Arents Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Arent Lucas als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. en belooft hem lezen, schrijven en 
een handwerk te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het 
vruchtgebruik.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

80 RAK  95 FOLIO:     24v DATUM:     06-02-1669 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Aeltien Wed. van Piter Jurriaensen Moeder 
  Jongeren, Jan van - jr Voogd  
  Hoffstede, Gerrit Jansen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jacob Piters als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ150 c.g. en belooft hem 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren, waarmee de voogden 
tevreden zijn. Zij heeft inmiddels  het vruchtgebruik.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

81 RAK  95 FOLIO:    25 DATUM:     23-02-1669 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claessen, Albert Wdn. van Aeltien Dirxen Vader 
  Geertsen, Engbert Voogd  
  Dirxen, Steven Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Dirck Alberts als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ900 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 
   

 

 

82 RAK  95 FOLIO:    25 DATUM:    29-02-1669 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Aeltien Wed. van Andries Willems Knogh Moeder 
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  Gerritsen, Eijmbert Voogd  
  Boldewijn, Dirck Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Dorethea, Willem, 

Roelof, Anna Catharina en Andries Andriessen Knogh als vaders erfdeel te 
hebben gereserveerd elk ƒ100 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

83 RAK  95 FOLIO:     25v DATUM:     17-03-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Junckers, Alina Volmachtgeefster Wed. jkr. A.v.Wijnbergen 
  Langenburch, Gooswinus Gevolmachtigde Predikant 
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan ds Gooswinus Langenburch om 

haar zaken waar te nemen, hier en elders, zowel binnen als buiten rechten en 
te doen wat nodig is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

84 RAK  95 FOLIO:     25v DATUM:     13-04-1669 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arents, Aeltien Wed. van Frans Pastoor Moeder 
  Pastoor, Berent Fransen Voogd  
  Wolthuijs, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Frans Fransen 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ70 c.g. en belooft hen lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik. 
NB. in de kantlijn: op 24-06-1684 bedankt Jan Fransen Pastoor zijn voogden 
met belofte van vrijwaring; op 09-10-1689 doet Frans Fransen Pastoor 
hetzelfde. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

85 RAK  95 FOLIO:    26 DATUM:    19-04-1669 

 onderwerp Verklaring 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrijts, Aeffien Comparante  
  Breda, R. van  Momber Secretaris 
  Wijnties, Henrick Voogd Eerzaam 
  Willemsen, Henrick Voogd Kistenmaker - overleden 
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden alle goederen te hebben ontvangen 

die onder hun berusting waren en de kerkmeester Jan Carsten van ’t Engbert 
heeft zich ten behoeve van Geessien Gerrits borg gesteld voor de 
administratie van Henrick Wijnties, waarvoor zij nooit zal worden 
aangesproken.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

86 RAK  95 FOLIO:    26v DATUM:    23-04-1669 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Aert Wdn. van Marrigien Stevents Vader 
  Janssen, Jan Voogd  
  Stevents, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Truide Aerts als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. en de lijfstoebehoren 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 
   

 

 

87 RAK  95 FOLIO:     26v DATUM:     01-05-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Egberts, Annichien Volmachtgeefster Wed. Luitien Gerrits 
  Sluijter, L. Momber Secretaris 
  Roeters, Jan Dirxen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Jan Dirxen Roeters om haar zaken in 

Gelderland en op de Veluwe waar te nemen, eventueel vaste goederen te 
verkopen, te transporteren, kortom alles te doen wat noodzakelijk is met 
macht van substitutie.    

   
 bijzonderheden Geen 
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88 RAK  95 FOLIO:    27 DATUM:     04-05-1669 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rosiers, Annigien Wed. van Jan Andriessen Moeder 
  Jacobssen, Jan Voogd Duffelmaker 
  Henrixen, Berent Voogd Idem 
     
 samenvatting Comparante verklaart  voor haar minderjarige kinderen Andries en Jennigien 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

89 RAK  95 FOLIO:     27v DATUM:     03-06-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Clerq, Albert de Gevolmachtigde Notaris te Haarlem 
  Nieuwenhuise, Willem v. Volmachtgever Echtg. v. Joha. Oostdorp 
  Wolffsen, Helmich Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant geeft namens zijn opdrachtgever een volmacht aan Helmich 

Wolffsen om te innen, in der minne  of gerechtelijk, diens uitstaande schulden 
in de provincie Overijssel of elders, in het bijzonder de bedragen voor 
geleverd bier in de stad Genemuiden en daarbij alles te doen wat noodzakelijk 
is.   

   
 bijzonderheden Meer namen in de akte. 
   

 

 

90 RAK  95 FOLIO:     28 DATUM:    14-06-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Benier, Arent Gevolmachtigde  
  Cuen, Henrick Volmachtgever En Anna Margareta 
  Vos, Evert Gevolmachtigde Procurator Vollenhove 
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgevers, heeft comparant op zijn beurt een volmacht 

verstrekt aan de eerzame Evert Vos om de resterende kooppenningen met de 
verlopen rente te vorderen van de verkochte Paels tienden in het land van 
Vollenhove, zowel binnen als buiten rechten en te doen wat comparant zelf 
gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
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91 RAK  95 FOLIO:    28v DATUM:     23-06-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Land 
  Oldebroek 
   
 comparanten Heecks, Aertien Volmachtgeefster  
  Breda, R. van Momber Secretaris 
  Water, Lubbert te Gevolmachtigde Echtgenoot 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om mede namens 

haar te passeren ten profijte van kolonel Sijmen van Haersolthe een 
overschrijving van ƒ1000 c.g. afkomstig van haar land in Oldebroek, dat haar 
ten deel is gevallen van haar vader en daarbij te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

92 RAK  95 FOLIO:     29 DATUM:     05-07-1669  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vireus, Anna Maria Volmachtgeefster Wed. ds Dresanus 
  Sluijter, L. Momber Secretaris 
  Hanius, Franciscus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Franciscus Hanius om haar zaken 

voor het gerecht van Kampen waar te nemen en alles te doen wat 
noodzakelijk is, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

93 RAK  95 FOLIO:     29 DATUM:     24-07-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stam, Ariaen Jansen Volmachtgeefster  
  Ridder, Jacobus Gevolmachtigde IUDr 
  Stam, Pons Jacobsen Schuldenaar Samereurschipper 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Jacobus Ridder om van Pons 

Jacobsen Stam zijn verdiende loon te eisen, eventueel te procederen en alles 
te doen wat daarbij noodzakelijk is.  

   
 bijzonderheden Geen; samereurschipper: vaart op de Sambre et Meuse. 
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94 RAK  95 FOLIO:    29v DATUM:     09-08-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thuenis, Aeltien Volmachtgeefster  
  Steenbergen, J. Momber Secretaris 
  Wolf, Helmichius Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Helmichius Wolf om namens haar te 

ageren tegen Peter Jansen Haen over bijslaap en defloratie. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

95 RAK  95 FOLIO:    29v DATUM:    07-09-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gronde, Abraham van Volmachtgever Med. dr. – echtpaar 
  Santwijckx, Janneke Volmachtgeefster  
  Ligger, Jan Gevolmachtigde  
  Coendersen, Cornelis Gevolmachtigde Kapitein 
     

 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Jan Ligger en kapitein Cornelis 
Coendersen om namens hen in Amsterdam afstand te doen van alle 
aanspraken op de erfenis van Baicke Hens ten behoeve van Margaretha Hens 
en haar zoon, waarvoor zij geacht wordt af te zien van de gepretendeerde 
schuld van ƒ6000 die zij van comparanten eist.  
NB. in de kantlijn: op 06-10-1671 heeft Abram van de Grunde de volmacht 
ingetrokken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

96 RAK  95 FOLIO:    30 DATUM:     27-09-1669 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, tussen de Geerstraat en het huis de Bijenkorf 
   
 comparanten Oldeneel, jkr. Arent van Comparant  
  Luijckassen, Claes Schuldenaar Eerzaam 
     
 samenvatting Comparant, voorstander van het Armengasthuis te Brunnepe, verklaart dat de 

eerzame Claes Luijckassen op de vervaldag de rente van 3 goud guldens 
heeft betaald op zijn huis, tevens alle andere jaarlijkse renten en een half jaar 
rente op St. Michael, waarvan de originele brief verdwenen is, die hiermede 
ongeldig wordt verklaard. 

   
 bijzonderheden Geen 
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Bladzijde 30v is blanco. 

97 RAK  95 FOLIO:    31 DATUM:     16-09-1664 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsen, Berent Volmachtgever  
  Eeckhout, Henrick Engbertsen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Henrick Engbertsen Eeckhout 

om zijn zaken waar te nemen, in der minne of gerechtelijk, tegen Andries 
Wille, makelaar in lijnwaad te Haarlem, het uitstaande geld te innen en verder 
alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

98 RAK  95 FOLIO:    31 DATUM:    26-10-1664  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Een stuk land genaamd het Pijpers Campien 
  Locatie niet vermeld 
   
 comparanten Aelts, Bettien Volmachtgeefster  
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Jaspersen, Frerick Gevolmachtigde Echtgenoot 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om voor het gerecht 

van Heerde een stuk land te cederen, het geld te ontvangen en alles te doen 
wat noodzakelijk is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

99 RAK  95 FOLIO:     31v DATUM:    11-02-1665 

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rhenen, Berent Zoon  
  Rhenen, Jan van  Vader En echtg. Aeltien  Egberts 
  Rhenen, Hendrick van Zoon En echtg. Evertien Jans 
  Rhenen, Jurrien van Zoon  
     
 samenvatting Comparanten, allen kinderen van Jan van Rhenen en wijlen Aeltien Henrix, 

zijn overeen gekomen dat de getrouwde en ongetrouwde kinderen gelijkelijk 
als moeders erfdeel een bedrag van ƒ2250 c.g. zullen ontvangen wanneer de 
vader overleden zal zijn, die voorlopig het vruchtgebruik geniet.  

   
 bijzonderheden Geen 
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100 RAK  95 FOLIO:    32 DATUM:     06-04-1665 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Joris, Barbara Volmachtgeefster  
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Croock, Joris Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Joris Croock om in Amsterdam 

haar zaken waar te nemen, in het bijzonder tegen Johannes van der Meulen, 
in der minne of gerechtelijk en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is, met 
macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

101 RAK  95 FOLIO:     32 DATUM:    16-04-1665 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Brandenburg, Bartolt Volmachtgever  
  Brandenburg, Engbert  Idem Hummers genaamd 
  Brandenburg, Gerrijt  Idem Idem - absent 
  Verstegen, Abraham Idem En M. H. Brandenburg 
  Loemen, Willem      Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, kinderen van Gerrijt Hummers, hebben een volmacht verstrekt 

aan Willem Loemen te Dorsten om namens hen als mede-erfgenamen van 
Henrick Hummers, in leven pastor in Weilerzweijts , te innen wat hen 
testamentair is toebedeeld, in der minne of gerechtelijk, alle zaken te regelen 
en te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

102 RAK  95 FOLIO:    33 DATUM:    27-04-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Berent Wdn. van Beertien Lucas Vader 
  Philipsen, Bastiaen Voogd  
  Joossen, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jacob, Jennichien en 

Lutien Berents als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een pond 
groot en de 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. De vader heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
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103 RAK   95 FOLIO:    33 DATUM:     23-05-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bloemendal, Berent Janssen Wdn. van Elsien Cornelis Vader 
  Campen, Jan Janssen van Voogd  
  Droffel, Otto Gerritsen van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Cornelia Berents 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 verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 07-08-1678 heeft Cornelia haar voogden bedankt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

104 RAK  95 FOLIO:     33v DATUM:    10-06-1665 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Blicker, Berent Gevolmachtigde  
  Busche, Jan Henricksen ten Volmachtgever  
  Jacobsen, Berent Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt namens zijn opdrachtgever, een volmacht aan Berent 

Jacobsen om namens hem, grootvader en voogd over Martentien Henricks 
ten Busche, nagelaten zoon van Gerrijt Henricksen, te eisen de staat en 
inventaris van de goederen en mobilia van het echtpaar en daarbij te doen 
wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

105 RAK  95 FOLIO:     34 DATUM:     07-08-1665 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wouters, Barent Volmachtgever Bakker Amsterdam 
  Langenburch, ds Goswinus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan ds Goswinus Langenburch om 

in der minne of gerechtelijk te vorderen van Annichien Veen de 12 dukatons 
die hij aan wijlen haar echtgenoot Aert Claes geleend heeft en verder te doen 
wat comparant, indien aanwezig, ook gedaan zou hebben. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

106 RAK  95 FOLIO:    34 DATUM:    14-08-1665 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Aelts, Bettien Volmachtgeefster  
  Breda, R. van Momber Secretaris 
  Hasecamp, Frerick Jaspersen  Gevolmachtigde Echtgenoot 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om haar goederen 

in Gelderland te verkopen, het geld te ontvangen en verder alles te doen wat 
nodig is, naar landrecht.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

107 RAK  95 FOLIO:    34v DATUM:     15-03-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egbertsen, Bertelt Wdn. van Aertien Jansen Vader 
  Dijck, Willem Egb. van Voogd  
  Bleicker, Jan Janssen voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Maria Bertelts 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een bedrag van ƒ150 c.g., 
de zoon een kleed met mantel en de dochter een bed met toebehoren; hij 
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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

108 RAK  95 FOLIO:     35 DATUM:     19-03-1666 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arents, Bette Comparante Wed. Arent G. Dacker 
  Tollenaer, Henrick Jans. Pachter  
  Calff, Jan Henricksen Pachter  
     
 samenvatting Comparante verklaart haar drie melkkoeien als onderpand te stellen voor de 

achterstallige pacht van het land waarvan Henrick Janssen Tollenaer en Jan 



38 
 

Henricksen Calff pachter zijn. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

109 RAK  95 FOLIO:    35 DATUM:     23-03-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsen, Berent Volmachtgever  
  Gerritsen, Hermen Volmachtgever  
  Loose, Gijsbert de Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Gijsbert de Loose om 

namens hen voor het gerecht van Haarlem hun zaken waar te nemen, b.v. 
schulden te innen en verder alles te doen wat noodzakelijk is en wat 
comparanten ook gedaan zouden hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

110 RAK  95 FOLIO:     35v DATUM:     26-04-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentsen, Berent Wdn. van Marrigien Andries Vader 
  Jacobsen, Jan Voogd  
  Hermsen, Gerrijt Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Arent, Henrick en 

Hermen Berents 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 
een goede vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

111 RAK  95 FOLIO:    35v DATUM:      12-06-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brandenburg, Bartolt Volmachtgever Koopman 
  Brouwer, Johannes Gevolmachtigde Koopman Leiden 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Johannes Brouwer om zijn 

zaken waar te nemen in de provincie Holland, zowel binnen als buiten 
rechten, met name in Leiden tegen Adriaen Thoenissen, koopman aldaar, om 
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het geld te vorderen dat hem, comparant, toekomt en alles te doen wat 
noodzakelijk is, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

112 RAK  95 FOLIO:    36  DATUM:    10-07-1666 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Bartelt Aanvrager  
  Jansen, Egbert Borg  
     
 samenvatting Comparant heeft Egbert Jansen als borg gevraagd voor de opname van ƒ200 

c.g. ten behoeve van de kinderen van Egbert en Jan Lambertsen, wat deze 
voor het gerecht heeft aangenomen. 

   
 bijzonderheden Comparant woont op de Hogeweg, Kamperveen. 
   
 

 

113 RAK  95 FOLIO:    36v DATUM:    06-10-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Balsasars, Balsasar Wdn. van Annigien Berents Vader 
  Baltus, Jan Dirxen Voogd  
  Claesen, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Henrickjen Balsasars als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

114 RAK  95 FOLIO:    36v DATUM:    11-10-1666 

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed Korenmolen 
  Kampen, buiten de Venepoort 
   
 comparanten Gerrijtsen, Berent Comparant Korenmulder 
  Gerrijts, Geertruit Erfgename  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij, samen met Jacob Erckelens en Rogier Sabé,  

namens Geertruit Gerrijts, erfgename van wijlen zijn echtgenote Geertien 
Roelants is overeengekomen dat hij comparant in het bezit blijft van de 
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gehele boedel en eenmalig aan Geertruit Gerrijts zal uitkeren een bedrag van 
ƒ800 c.g. tegen 5 procent, waarvan op Pasen 1667 ƒ100 c.g. zullen worden 
betaald, met St. Michael daaropvolgend weer ƒ100 c.g. met rente enz. Als 
onderpand stelt hij zijn korenmolen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

115 RAK  95 FOLIO:    37 DATUM:     31-01-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentssen, Berent Wdn. van Neeltien Frans Vader 
  Arentssen, Berent Voogd  
  Cornelissen, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jannichien, Geertien en 

Henrick Franssen 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 
   

 

 

116 RAK  95 FOLIO:    37v DATUM:    18-02-1667 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coertsen, Berent Comparant  
  Pastoor, Berent Fransen Voogd  
  Petersen, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparant bedankt zijn voogden voor het goede beheer van zijn ouderlijke 

goederen en belooft hen te vrijwaren van alle aanspraken. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

117 RAK  95 FOLIO:    37v DATUM:    06-02-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hattum, Borchart van Volmachtgever  
  Tollius, ds  P. T.  Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan ds P. T. Tollius om namens hem 

voor de magistraat van Kampen, in der minne of gerechtelijk, te innen een 
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bedrag van ƒ94-15 c.g. van de weduwe van Crijn Lebbinck, nu getrouwd met 
Jan Gerritsen Swijns, als restant van een obligatie groot ƒ114-15 c.g. t.n.v. 
Crijn Lebbinck en te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

118 RAK  95 FOLIO:    38 DATUM:     16-03-1667 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirx, Beerte Schuldenares  
  Greve, Egbert Schuldeiser  
  Peters, Greete Borg Echtg. Sijbrant Dirx 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Egbert Greve een bedrag van ƒ36-

10 c.g. met rente, dat zij met drie weken wil betalen. Maar omdat schuldeiser 
al beslag heeft laten leggen, heeft Greete Peters zich borg gesteld voor 
comparante, zodat het beslag niet nadelig zal zijn.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

119 RAK  95 FOLIO:     38 DATUM:     16-04-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijx, Balthasar Volmachtgever  
  Rijcken, Hendrick Gevolmachtigde Stadsbode 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Hendrick Rijcken om in der 

minne of gerechtelijk, te innen al het geld dat hij heeft uitstaan binnen en 
buiten de stad wegens de erfenis van Thomas de Bonthe.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

120 RAK  95 FOLIO:    38v DATUM:    02-05-1667 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Berent Comparant Echtg. Greetien Wolters 
     
 samenvatting Comparant bedankt, namens zijn echtgenote, de voogden voor hun goede 

administratie van haar ouderlijke goederen. 
   
 bijzonderheden Namen van de voogden zijn niet vermeld. 
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121 RAK  95 FOLIO:    38v DATUM:     04-07-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Bijgien Wed. van Aert Hermsen Moeder 
  Henrixen, Jan Voogd  
  Gerritsen, Claes Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Aertien Aerts als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 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 
   

 

 

122 RAK  95 FOLIO:     39 DATUM:     05-09-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jans, Barner Volmachtgeefster Wed. Matth. Seger 
  Sluijter, L. Momber Secretaris 
  Janssen, Mattheus Gevolmachtigde  
  Jager, Lodewijck Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Mattheus Janssen en Lodewijck 

Jager om in Duitsland, in Nederhausen an der Noe alle uitstaande schulden 
en pachten te innen, in der minne of gerechtelijk en met de daar aanwezigen 
erfgenamen een boedelscheiding te maken, goederen te verkopen, te 
verdelen enz. en alles te doen wat daarbij noodzakelijk is, met macht van 
substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

123 RAK  95 FOLIO:     39v DATUM:     02-10-1667 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsen, Bruijn Comparant  
  Janssen, Willem Voogd  
  Sein, Thonis Leendertsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden alle goederen van zijn grootmoeder te 

hebben ontvangen; hij bedankt hen voor het beheer met belofte van 



43 
 

vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

124 RAK  95 FOLIO:     39v  DATUM:    23-04-1668 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thonis, Bettien Wed.  Henrick Jansen Vierhuijs Moeder 
  Meijer, Gijsbertus Voogd  
  Thonissen, Wessel Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jacobjen en Peter 

Henrixen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van 
ƒ250 c.g. en belooft hen lezen en schrijven, de zoon een handwerk en de 
dochter naaien te laten leren en te doen wat van een goede moeder wordt 
verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

Catharina Stoffers is per abuis onder de letter D geplaatst, 28-02-1667 

125 RAK  95 FOLIO:     40 DATUM:     21-05-1668 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Graffhorst, Claes van Comparant  
  Henrix, Aeltien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant belooft aan Aeltien Henrix, moeder van Jennichien Jacobs, op 

heden over een maand een bedrag van ƒ100 g.g. te betalen met rente.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

126 RAK  95 FOLIO:     40 DATUM:     02-06-1668 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Gerritsen, Berent Comparant Echtg. Gerritgen Carels 
  Janssen, Louwe Voogd Burgemeester 
  Pijl, Egbert van der Voogd  
  Backer, Thunis Helmichsen Voogd  
     
 samenvatting Namens zijn echtgenote, verklaart comparant van haar voogden alle 

goederen, penningen en afrekeningen te hebben ontvangen, waarvoor hij 
hen bedankt met belofte van vrijwaring. 



44 
 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

127 RAK  95 FOLIO:    40v DATUM:     11-06-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jansen, Bixent Volmachtgever  
  Cornelissen, Maria Volmachtgeefster  
  Balbian, Jacobus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Jacobus Balbian om 

namens hen, als mede-erfgenamen van hun oom Walbeech en tante 
Geertruijt Walbeech, over te gaan tot verdeling en scheiding van alle 
nagelaten goederen, roerende en onroerende, hun deel te aanvaarden, vaste 
goederen te verkopen en te transporteren, eventueel te procederen, kortom 
alles te doen wat noodzakelijk is.    

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

128 RAK  95 FOLIO:   41 DATUM:    19-11-1668 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Everts, Berentien Wed. van Berent Arentsen Moeder 
  Aertsen, Jacob Voogd Van ‘t Eiland 
  Coopsen, Albert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Evertien Berents als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 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 
   

 

 

129 RAK  95 FOLIO:     41 DATUM:     11-12-1668 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hardenberg, Berent van Comparant  
  Wieringen, Henrick van Voogd  
  Lasman, Gerrijt Voogd De erven van … 
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden alle goederen te hebben ontvangen 
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die onder hun berusting zijn geweest en hen te bedanken voor het beheer 
ervan met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

130 RAK  95 FOLIO:    41v DATUM:    03-02-1669 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksen, Berent Comparant Nomine uxoris 
  Maten, Hermen van der Erfgenaam  
     
 samenvatting Namens zijn echtgenote, erfgename van Hermen Gerritsen, verklaart 

comparant met Pasen 1669 te betalen aan Hermen van der Maten, erfgenaam 
van Jan Eckelboom, al hetgeen hem, Hermen van der Maten, toekomt als 
erfgenaam van Hermen Gerritsen met rente en kosten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

131 RAK  95 FOLIO:     41v DATUM:     26-02-1669 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Warnaers, Berent Comparant  
  Sonnenbergh, Gerrit Huige Voogd  
     
 samenvatting Comparant heeft van zijn voogd de ouderlijke goederen ontvangen, 

waarvoor hij hem bedankt met belofte van  vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

132 RAK  95 FOLIO:    41v DATUM:     10-03-1669 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Avercamp, Berent Borg  
  Hermatini, ds Johannes Begunstigde Predikant Ens 
     
 samenvatting Comparant stelt zich borg ten behoeve van ds Johannes Hermatini in zijn 

zaak tegen mr Lodewijck Borgers, om voor geen ander gerecht te spreken 
dan het onderhavige. 

   
 bijzonderheden Geen 
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133 RAK  95 FOLIO:    42 DATUM:     25-03-1669  
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roeloffsen, Bartolt Wdn. Femmetien Oloffsen Vader 
  Benninck, Jan Voogd  
  Bosch, Jan Hermensen Voogd  
     
 samenvatting Comparant, uit Ruinerwolt, verklaart voor zijn minderjarige kinderen Oloff, 

Lutien en Roeloff Bartolts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder 
ƒ100 c.g. en dan nog ƒ309 c.g. afkomstig van moeders kleren, terstond 
beschikbaar voor de kinderen 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 23-05-1683 heeft Oloff Bartolts zijn deel ontvangen, na 
de rekeningen te hebben gecontroleerd en bedankt de voogden; op 24-01-
1688 bedanken Lutien, met echtgenoot Reijnder Claessen en Roeloff 
Bartolts eveneens hun voogden met belofte van vrijwaring.  Bovenstaande 
voogden zijn vervangen door Jacobus van den Bergh en Claes Kierssen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

134 RAK  95 FOLIO:     42 DATUM:     11-05-1669 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Beeltien Wed. van Hendrick Pouwels Moeder 
  Fredericksen, Frederick Voogd Sergeant 
  Sprenger, Christiaen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Peter, Pouwel en 

Maria Hendrix als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een 
obligatie van ƒ50 c.g. ten laste van Sander Joosten en belooft hen lezen, 
schrijven en handwerk te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij 
heeft het vruchtgebruik.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

135 RAK  95 FOLIO:     42v DATUM:     10-06-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Harder, Berent Thuenissen Volmachtgever Makelaar A’dam 
  Arentsen, Claes Beslaglegger Op Keulvoet 
  Hanius, F. Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant, bij wie Claes Arentsen beslag heeft laten leggen, verklaart een 

volmacht te verstrekken aan F. Hanius om zijn zaken tegen Claes Arentsen 
te behartigen, in der minne of gerechtelijk, met macht van substitutie.  
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

136 RAK   95 FOLIO:    42v DATUM:    14-08-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hogencamp, Bartha Volmachtgeefster Wed. Johan Veen, IUDr 
  Wolff, dr Helmich de Momber  
  Lebbinck, Henrick Gevolmachtigde Procurator Hasselt 
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Henrick Lebbinck om haar 

zaken waar te nemen, hier of elders, binnen of buiten rechten en te doen wat 
noodzakelijk is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

137 RAK  95 FOLIO:    43 DATUM:     19-08-1669 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Berent Wdn. van Anna Berents Vader 
  Campen, Jan Jansen van Voogd  
  Deventer, Hendrick H. van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Salomon en Annamaria 

Berents als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12 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 Geen 
   

 

Bladzijde 43v is blanco. 

138 RAK  95 FOLIO:      44 DATUM:      06-06-1664 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meijer, Kijliaen Comparant Eerzaam 
  Jans, Louwe Voogd  
  Engbert, Jan C. van ‘t Voogd  
     
 samenvatting De eerzame comparant verklaart van zijn voogden de goederen die zijn 

ouders hem hebben nagelaten, te hebben ontvangen en bedankt hen voor 
het goede beheer ervan met belofte van vrijwaring. 



48 
 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

139 RAK  95 FOLIO:    44 DATUM:     13-06-1664 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wesselsen, Cornelis Schuldenaar Pellewever 
  Willems, Elsien Schuldeiseres Stift Munster 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Elsien Willems, wonend in Weilen, 

stift Munster, een bedrag van ƒ125 c.g. dat hij op Pasen a.s. in 1665 zal 
betalen, waarvoor hij zijn persoon en goederen als onderpand stelt, als bij 
verwonnen panden.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

140 RAK  95 FOLIO:    44 DATUM:      05-09-1664      

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Obbes, Cempo Volmachtgever  
  Borneman, Bernhardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Bernhardt Borneman om zijn 

zaken waar te nemen, in het bijzonder die tegen Werner van Tongeren, zowel 
binnen als buiten rechten en alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

141 RAK  95 FOLIO:     44v DATUM:    04-04-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Christina Wed. van Pieter Jelijs Moeder 
  Marcus, Jan Voogd  
  Coenraedts, Balthazar Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jelis Pietersen als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot en belooft hem goed te 
verzorgen en een passende opvoeding te geven en te doen wat een goede 
moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
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142 RAK  95 FOLIO:     45 DATUM:     20-04-1665 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Val, Cornelis ter Comparant  
  Voort, Catrina van der Echtgenote  
  Schinckel, Gerrit Meeuwsen Voogd  
  Veen, Joan Voogd IUDr 
     
 samenvatting Namens zijn vrouw, verklaart comparant van haar voogden de ouderlijke 

goederen te hebben ontvangen die zij beheerden, waarvoor hij hen bedankt 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

143 RAK  95 FOLIO:    45 DATUM:    19-05-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Cornelis Wdn. van Aeltien Arens Vader 
  Backer, Jan Jansen Voogd  
  Ligger, Lambert Willemsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Jennigien Cornelis als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1400 c.g. en een 
bed met toebehoren of ƒ100 c.g. en belooft haar lezen, schrijven en naaien te 
laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 02-07-1666 meldt de vader van de voogden ƒ200 c.g. te 
hebben ontvangen van de kleren, die hij uitzet tegen 4 procent en waarvoor 
al zijn roerende en onroerende goederen onderpand zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

144 RAK  95 FOLIO:    45v DATUM:     20-05-1665 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Vloeddijk 
   
 comparanten Witvelt, Cornelis Schuldenaar  
  Holtcamp, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn wegens ontvangen doeken ƒ29-11 c.g. 
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aan Jan Holtcamp, waarvan hij belooft met Pasen a.s. ƒ5 c.g. terug te betalen 
en ƒ6 per assignatie en de rest met Pasen 1666; als onderpand geldt zijn 
woonhuis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

145 RAK  95 FOLIO:     45v DATUM:     19-06-1665 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Witte, Celiman Comparant  
  Twickeloo, Rodolph van Belegger  
     
 samenvatting Comparant, die ƒ11.000 c.g. heeft belegd ten behoeve van Rodolph 

vanTwickeloo, meldt dat het kapitaal met rente zal worden uitbetaald in 
december van dit jaar, waarbij Wolter van Bruins belooft comparant  volledig 
te vrijwaren van alle aanspraken.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

146 RAK  95 FOLIO:     46 DATUM:     26-06-1665 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Buisen, Claes Jacobsen Comparant Echtpaar 
  Claessen, Lutgert Comparante  
  Canneman, Lambertus Voogd  
  Paster, Roeloff Claessen Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden alle goederen die deze onder hun 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

147 RAK  95 FOLIO:     46 DATUM:     29-08-1665 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Clamersen, Clamer Comparant  
  Hompers, Clamer Vader  
  Durssen, Joost Hermsen van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart door zijn vader en zijn voogd ten volle te zijn voldaan 
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van zijn broers kinderbewijs, per testament aan hem vermaakt. Hij bedankt 
hen met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

148 RAK  95 FOLIO:    46 DATUM:     16-10-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huisje 
  Kampen, Nieuwstraat, t.o. de Buitenkerk 
   
 comparanten Jans, Catalijntien Wed. van Claes Cloecke Moeder 
  Scholte, Jan Voogd  
  Steenbergen, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Hendrick 

Cloecke als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een pond groot, te 
versterven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen, schrijven en 
een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd 
is, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik en stelt als 
onderpand de ƒ50 c.g. die zij geïnvesteerd heeft in het huisje van Pouwel 
Pouwels Cruit. 

    
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

149 RAK  95 FOLIO:     47 DATUM:     29-11-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Claes Wdn. van Stijntien Dirx Vader 
  Pouwels, Dirck Voogd  
  Berg, Willem Jansen vd Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Annigien en Toenis 

Claessen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd al moeders kleren, die 
door de voogden worden verkocht en waarvan de vader ƒ30 c.g. terugkrijgt,  
de rest wordt voor de kinderen belegd; het vruchtgebruik is voorlopig voor 
de vader. 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 
   

 

 

150 RAK  95 FOLIO:     47v DATUM:      

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vevellen, Catharina Volmachtgeefster Wed. dr Anthonij Villerius 
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Baeck, Hermen de Voogd IUDr 
  Herwijer, Aper Voogd  
  Olen, Hermannus ab Gevolmachtigde Advocaat Den Haag 
     
 samenvatting Comparante en de voogden over de kinderen van Anthonij Villerius, hebben 

een volmacht verstrekt aan Hermannus ab Olen om het geld te innen dat 
comparante heeft uitstaan onder de graaf van Waldich, waarover al bij leven 
van haar echtgenoot vonnis is uitgesproken en daarbij alles te doen wat 
noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

151 RAK  95 FOLIO:    48 DATUM:     10-03-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Everts, Cornelis Wdn. van Sara Alberts Vader 
  Pieters, Willem Voogd  
  Cornelis, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Albert en Bernhard 

Cornelis als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ25 c.g. en een 
lepel en Bernhard een zilveren bel. Hij belooft hen lezen, schrijven en een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

152 RAK  95 FOLIO:    48 DATUM:     14-03-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. 10 morgen land 
      Zalk  
  2. vier huizen 
      Kampen, Vloeddijk 
   
 comparanten Berents, Claesien Wed. van Gerrit ten Bosch Moeder 
  Olican, Pieter Voogd  
  Ophuijsen, Engel van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lijsbeth, Anthonius, 

Borchent, Jennichien, Hendrick en Anna Magdalena ten Bosch als vaders 
erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ200 c.g. en iedere dochter een bed 
met toebehoren; bij overlijden van een dochter vervalt het geld aan de 
moeder, bij dat van een zoon op de andere kinderen. Zij 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. Zij heeft het 
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vruchtgebruik en stelt als onderpand haar land en haar huizen.   
    
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

153 RAK  95 FOLIO:     48v DATUM:     23-04-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Heijers, Catharina Wed. van Barnhardt Jacobs Moeder 
  Rutgersen, Rutger Voogd Kuiper 
  Teckelenburg, Jan van Voogd Bakker 
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jacob Barnhardt als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. en een passende uitzet en 
belooft hem lezen, schrijven en een ambacht 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 01-12-1696 meldt Jacob van zijn stiefvader Henrick 
Gerritsen Uijterwijck zijn deel te hebben ontvangen, waarvoor hij hem 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

154 RAK  95 FOLIO:     49 DATUM:     26-05-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bergen, Cornelis van Volmachtgever Echtpaar 
  Twent, Gretien Zegers Volmachtgeefster  
  Bongert, Dirck Gevolmachtigde  
  Twent, Lambertus Gevolmachtigde  
  Hogencamp, Hermen Luijcks Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Dirck Bongert en Lambertus 

Twent om van Hermen Luijcks het geld te eisen dat hen toekomt en verder 
alles te doen wat zij ook gedaan zouden hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

155 RAK  95 FOLIO:     49 DATUM:      24-07-1666 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wessels, Cornelis Schuldenaar  
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  Janssen, Lambert Schuldeiser Voogd 
  Gerrijtsen, Marcus Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over de dochter van 

Peter Jansen, kistenmaker, een bedrag van ƒ173 c.g. met ƒ8-10 c.g. rente per 
jaar. Als onderpand stelt hij de nog niet betaalde opbrengst van het huis, dat 
hij heeft verkocht aan Henrick Vrijdagh, kleermaker. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

156 RAK  95 FOLIO:    49v DATUM:    13-08-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Geen 
   
 comparanten Henricks, Berent Comparant  
  Caertemaker, Joost Janssen Voogd  
  Hartgerts, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden alle goederen te hebben ontvangen 

die zij onder hun berusting hadden; hij bedankt hen voor het beheer ervan 
met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

157 RAK  95 FOLIO:     50 DATUM:     25-08-1666 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Graffhorst, Claes van Schuldenaar  
  Eeckholt, Joanna Schuldeiseres Wed. E. Hoochstraeten 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Joanna Eeckholt een bedrag van 

ƒ400 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij zijn 
persoon en goederen, als van verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

158 RAK  95 FOLIO:    50 DATUM:    31-08-1666 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijnman, Claes Comparant  
  Bovenhoff, Jan Kijersen Borg  
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 samenvatting Comparant heeft Jan Kijersen Bovenhoff in zijn plaats als borg aangesteld 
ten behoeve van het sterfhuis van Hermen Willemsen Ruese voor een 
bedrag van ƒ124 c.g. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

159 RAK  95 FOLIO:     50 DATUM:     10-10-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Catharientien Comparante  
  Clasen, Gerrit Zoon Overleden 
  Pouwelsen, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante bedankt de voogd van haar overleden zoon voor zijn werk en de  

goederen die zij heeft ontvangen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

160 RAK  95 FOLIO:     50v DATUM:     11-10-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stercke, Crijn Volmachtgever  
  Hoolboom, dr Rodolf Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan dr Rodolf Hoolboom om zijn 

zaken waar te nemen, in der minne of gerechtelijk en speciaal die tegen 
Albert en Borchard Brouwerium en alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

161 RAK  95 FOLIO:    50v DATUM:     15-10-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wilde, Claes Janssen de Comparant Echtg. A. Stoffels 
  Wilde, Court Janssen de Comparant  
  Wilde, Hermen Janssen de Comparant Echtg. T. Herms 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van de goederen van hun grootvader Jan Carsten 

de Wilde en van het kind van zijn dochter Geertruit bij Jan Gerrijtsen van 
Lingen, Aeltien Jans, verklaren dat zij van de vader en de voogd Verhage 
Cornelissen geheel zijn voldaan van de goederen van hun grootvader en 
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Aeltien Jans, waarvoor zij dank zeggen met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

162 RAK  95 FOLIO:     51 DATUM:     03-11-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Kaagschip 
   
 comparanten Kuiender, Cornelis Petersen Volmachtgever  
  Baeck, Harman de Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Harman de Baeck om namens hem te 

innen, in der minne of gerechtelijk, van Pibe Suirs de resterende 
kooppenningen van een kaagschip waar comparant recht op heeft en te 
doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

163 RAK  95 FOLIO:    51v DATUM:    06-11-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Grafhorst, Claes van Comparant  
  Gijsbertsen, Jan Zwager  
  Vosbeen, Johannes Schuldeiser De weduwe van … 
     
 samenvatting Comparant verklaart afgesproken te hebben met Pasen a.s., namens zijn 

zwager, ƒ300 c.g. te betalen aan de weduwe van Johannes Vosbeen en nog 
een bedrag van ƒ100 c.g., waarvoor hij, net als zijn vader Gerbrant Claesen 
van Grafhorst  zich borg had gesteld op 14-10-1663. Voor dit bedrag van 
ƒ400 c.g. stelt hij als onderpand zijn persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

164 RAK  95 FOLIO:     51v DATUM:    27-12-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Breda, Constantia van Comparante  
  Breda, R. van Momber Secretaris 
  Erckelens, Jacob Voogd  
  Harn, Johan van Voogd Muntmeester 
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden alle goederen te hebben ontvangen 
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die zij onder hun berusting hadden, waarvoor zij hen bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Zie Apostille dd 24-12-1666. 
   

 

 

165 RAK  95 FOLIO:    52 DATUM:     14-02-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Florissen, Cornelis Wdn. van … Vader 
  Janssen, Gerrit Voogd  
  Rijcksen, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Cornelissen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. en de lijfstoebehoren, 
waarvan de opbrengst het kind ten goede komt 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 Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

Catharina Stoffers staat per abuis onder de letter D, dd 28-02-1667. 

166 RAK  95 FOLIO:    52v DATUM:     05-03-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Maten, Claesjen van der Volmachtgeefster Wed. D. van Gangel 
  Tollius, P. T. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan P. T. Tollius om haar zaken waar te 

nemen en uit te voeren, met macht van substitutie. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

167 RAK  95 FOLIO:     52v DATUM:    05-03-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Apothekerswinkel 
  Kampen, niet vermeld 
   
 comparanten Hanecop, Cornelius Volmachtgever Apotheker 
  Syrixma, Gooswinus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Gooswinus Syrixma om tijdens 

zijn afwezigheid de apothekerswinkel met annexis te verkopen en het geld te 
ontvangen volgens reeds gegeven instructies. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

168 RAK  95 FOLIO:     52v DATUM:     10-06-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1½ morgen land 
  IJsselmuiden, in het Willems Karspel, Wilsum a.d. noordkant 
   
 comparanten Hansen, Claes Wdn. van Aeltien Thuenis Vader 
  Thuenissen, Hermen Voogd  
  Coopsen, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Jannigien Claes als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een stuk land en belooft haar lezen 
en schrijven te laten leren en een passende uitzet te geven, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Vader woont op het Embert. 
   

 

 

169 RAK   95 FOLIO:    53 DATUM:    22-07-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schotanus, Christianus Volmachtgever Voogd 
  Schotanus, Petrus Volmachtgever Voogd 
  Hoolboom, Rodolphus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting De voogden over de kinderen van Heero Nollis hebben een volmacht 

verstrekt aan Rodolphus Hoolboom om namens hen al het geld te innen dat 
zij in Kampen als voogden hebben uitstaan, in der minne of gerechtelijk, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

170 RAK  95 FOLIO:    53 DATUM:     31-07-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Knoppert, jkr Carel Volmachtgever  
  Langenburgh, Gooswinus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Gooswinus Langenburgh om 

het legaat te vorderen dat hem toekomt uit het testament van Selina van der 
Veght, met macht van substitutie. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

171 RAK  95 FOLIO:     53v DATUM:     16-08-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsen, Cornelis Wdn. van Geertruijt Jochems Vader 
  Niman, Jan Janssen Voogd  
  Gerritsen, Egbert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Marrichjen Cornelis als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft haar lezen en 
schrijven te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

172 RAK  95 FOLIO:     53v DATUM:     02-09-1667 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Breedesteeg 
   
 comparanten Egberts, Claes Schuldenaar  
  Ecclesiastische Kamer Schuldeiser van Kampen 
     
 samenvatting Comparant verklaart via de secretaris van Breda van de Ecclesiastische 

Kamer te hebben ontvangen een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 5 procent per 
jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

173 RAK  95 FOLIO:     54 DATUM:     02-09-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brant, Christiaen Volmachtgever  
  Langenburgh, ds Gooswinus Gevolmachtigde Advocaat 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan ds Gooswinus Langenburgh 

om zijn zaken waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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174 RAK  95 FOLIO:    54 DATUM:     10-09-1667 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirxen, Claes Schuldenaar Bakker 
  Hermans, Jan Schuldeiser Koopman Amsterdam 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Hermans wegens geleverd 

koren een bedrag van ƒ364-8 c.g. waarvan hij met Martini a.s. ƒ64-8 c.g. zal 
betalen en dan jaarlijks vanaf augustus 1668 een bedrag van ƒ50 c.g. totdat 
de schuld is voldaan. Zijn persoon en goederen zijn onderpand. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

175 RAK  95 FOLIO:    54v DATUM:    24-06-1668 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Noortbergen, Chatarina Comparante  
  Steenbergen, J. Momber Secretaris 
  Noortbergen, Berent Vader  
     
 samenvatting Comparante bedankt haar vader voor de ontvangst van haar moeders erfdeel 

en vrijwaart hem van alle aanspraken. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

176 RAK  95 FOLIO:     54v DATUM:     24-06-1668 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Noortbergen, Catharina Wed. van Nicolaes Goltman Moeder 
  Noorbergh, Berent Voogd  
  Boldewijns, Dirck Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Margareta en Maria 

Goltmans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van het geld dat 
uitstaat in Breslau in Silezië, ongeveer 800 rijksdaalders, verder de helft van 
ƒ200 c.g. onder Nicolaes Laegus, een obligatie, reeds in handen van de 
voogden, groot ƒ75 c.g. en verder ƒ25 c.g. kasgeld. Zij belooft hen lezen en 
schrijven te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft zelf het 
vruchtgebruik.  
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

177 RAK  95 FOLIO:     55 DATUM:     31-08-1668 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsen, Claes Schuldenaar  
  Louwe, Æva Schuldeiseres Wed. Rijnvisch 
     
 samenvatting Comparant verklaart ten behoeve van Æva Louwe als onderpand te hebben 

gesteld al zijn roerende en onroerende goederen, actien en kredieten 
wegens een bedrag van ƒ750 c.g. voor geleverd hooi, beesten en andere 
zaken.  
NB. in de kantlijn: op 01-04-1671 meldt schuldeiseres alles te hebben 
ontvangen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

178 RAK  95 FOLIO:     55 DATUM:    11-09-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Landerijen 
  Zwolle, Buurschap Gagel 
   
 comparanten Issel, Casijn van Volmachtgever Echtpaar 
  Losecate, Machtelt Volmachtgeefster  
  Lenninck, N. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten geven een volmacht aan N. Lenninck om namens hen de 

landerijen die zij bezitten, te verkopen en te doen wat nodig is. 
   
 bijzonderheden Comparant is luitenant; gevolmachtigde meester aan de Latijnse School te 

Deventer. 
   

 

 

179 RAK  95 FOLIO:    55v DATUM:     17-10-1668 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricksen, Coendert Comparant  
  Heerde, Jan van Comparant Echtg. Geertruijt Hendricks 
  Hendricks, Annegien Comparante  
  Gerrits, Hendrick Comparant Echtg. Geertien Hendricks 
  Hendricks, Jasper Comparant  
  Thomassen, Lubbert Voogd  
  Hendricksen, Coendert Voogd  
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 samenvatting Comparanten, kinderen van Hendrick Jaspersen  en Aeltien Coenders, 

bedanken hun voogden voor het beheer van hun ouderlijke goederen met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

180 RAK  95 FOLIO:     55v DATUM:     23-10-1668 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Keizerstraat 
   
 comparanten Lodewijcks, Christina Schuldenares  
  Slesinck, Jonathan Momber a.s. echtgenoot 
  Lodewijcks, Gerrit Schuldeiser Broer 
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij wegens boedelscheiding aan haar broer Gerrit 

een bedrag van ƒ150 c.g. schuldig is tegen 5 procent per jaar. Als 
onderpand geldt haar huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

181 RAK  95 FOLIO:     56 DATUM:     02-11-1668 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bosch, Coenraet Pietersen ten Schuldenaar Echtpaar 
  Jans, Bettien Schuldenares  
  Brul, Leendert Schuldeiser Echtpaar 
  Jillissen, Maria Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Leendert Brul en echtgenote een 

bedrag van ƒ96 g.g. afkomstig van twee jaar huishuur, dat hij belooft te 
betalen tegen mei a.s., als bij verwonnen panden.   
NB. in de kantlijn: op 11-05-1669 is alles betaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

182 RAK  95 FOLIO:     56 DATUM:    04-12-1668 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Grafhorst, Claes van Schuldenaar  
  Hartsuijcker, Cornelis Egbertsen Schuldeiser Voogd 
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  Hogencamp, Mense Rutgers Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over Willem Egbertsen 

Hartsuijcker, een bedrag van ƒ200 g.g. dat hij op de vervaldag zal betalen, 
als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

183 RAK  95 FOLIO:    56 DATUM:     05-12-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijn, Cleis Gerritsen Volmachtgever  
  Wolf, Helmigh de Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Helmigh de Wolf om zijn zaken 

waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en daarbij alles te doen wat 
noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

184 RAK  95 FOLIO:    56v DATUM:    28-01-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Caspersen, Claas Gevolmachtigde  
  Lauwerman, Reinh. Volmachtgever  
  Wolf, Helmigh de Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgever, verstrekt comparant op zijn beurt een volmacht 

aan Helmigh de Wolf om zijn zaken in Kampen waar te nemen, zowel voor de 
hoge als de lage rechtbank en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Volmachtgever is ingenieur en regiments kwartiermeester. 
   

 

 

185 RAK  95 FOLIO:    57 DATUM:   26-07-1664  

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Japijn, Davidt Schuldenaar  
  Hoolboom, Roelof Schuldeiser IUDr - Echtpaar 
  Adriaens, Maria Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Roelof Hoolboom en echtgenote 
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een bedrag van ƒ700 c.g. tegen 6 procent per jaar wegens maandgeld, dat hij 
belooft te betalen, met de verlopen interest, op 23-10-1664. Als onderpand 
gelden zijn roerende en onroerende goederen   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

186 RAK  95 FOLIO:     57 DATUM:     09-09-1664 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Japin, Davidt Schuldenaar  
  Stuirman, Berendt Lambertsen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Berendt Lambertsen Stuirman een 

bedrag van ƒ1000 c.g. tegen 5 procent, dat hij belooft met 14 dagen te 
betalen en waarvoor zijn persoon en zijn goederen onderpand zijn, als bij 
verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

187 RAK  95 FOLIO:     57 DATUM:    15-09-1664 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Smit, Dirck Hermsen Wdn. van Jacobbien Lubberts Vader 
  Pijll, Engbert van Voogd  

  Brouwer, Hendrick Lub. Voogd  
  Hendricksen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geritien, Swaentien, 

Truijde en Hermen Dircksen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd 
samen ƒ125 c.g. en moeders lijfstoebehoren, waarvan de opbrengst de 
kinderen ten goede komt 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 
   

 

 

188 RAK  95 FOLIO:    57v DATUM:    22-09-1664 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dominicus, Olivier Volmachtgever  
  Martina, mr Dominicus Gevolmachtigde Vader 
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 samenvatting Comparant heeft zijn vader een volmacht verstrekt om namens hem in 

Enkhuizen van de bewindvoerders van de Oost-Indische Compagnie te 
vorderen en te ontvangen het geld dat zijn broer Peter Dominicus, overleden 
in Indië en in dienst van de compagnie, toekomt en alles te doen wat nodig 
is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

189 RAK  95 FOLIO:    58 DATUM:    24-09-1664 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jappijn, Davidt Schuldenaar  
  Roemers, Sara Schuldeiseres Wed. Johan Hoff 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Johan Hoff, 

secretaris, een bedrag van ƒ2500 c.g., afkomstig van twee obligaties, een 
van ƒ1500 c.g. en de andere van ƒ1000 c.g., tegen 5 procent per jaar. Hij 
belooft op 16-10-1665 ƒ2000 c.g. te betalen, waarvoor als onderpand gelden 
zijn persoon en goederen, roerende zowel als onroerende.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

190 RAK  95 FOLIO:     58 DATUM:     05-11-1664 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Clooster, Ditmar van der Schuldenaar  
  Borcher, Abel Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant, hier gearresteerd, verklaart schuldig te zijn aan Abel Borcher 

een bedrag van ƒ170-11-8 c.g. wegens geleverd laken en borgtochten en 
belooft het bedrag te betalen met zes weken, zo niet, zich hier weer onder 
arrest te stellen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

191 RAK  95 FOLIO:    58v DATUM:    21-11-1664 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Erf 
  Oldebroek, vooraan in het dorp 
   
 comparanten Santen, Daniel van  Wdn. Maria Geertruit Hoemaeckers Vader 
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  Blanckevoort, Burgem. Voogd  
  Hoemaker, Severijn Voogd    
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan Henrick en Maria 

Sibilla Elisabeth van Santen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een 
aandeel in de goederen die zijn schoonmoeder J. M. Drost, gehuwd geweest 
met C. Hoemackers, nu met J. Gansneb gnd Tengnegel, voor haar drie 
kinderen had gereserveerd als vaders erfdeel, verder ¼ deel van een erf in 
Oldebroek en moeders kleren waarvan een specificatie bij de voogden is.  
Hij belooft hen een passende opvoeding te geven, te laten studeren en te 
doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden De vader is burgemeester. 
   

 

 

192 RAK  95 FOLIO:    59 DATUM:    14-02-1665 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis de Biencorf 
  Kampen 
   
 comparanten Ordel, Diderick Mulert v.d. Volmachtgever  
  Thomassen, Thomas Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Thomas Thomassen om al zijn zaken 

waar te nemen, hier of elders en in het bijzonder overdracht te doen van zijn 
huis, alles met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

193 RAK  95 FOLIO:     59 DATUM:     30-03-1665 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirx, Dirckien Comparante  
  Michielsen, Pieter Echtgenoot  
  Voet, Welmer Wernersen  Voogd  
  Putten, Jurrien Petersen v. Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de goederen van haar vader Dirck 

Hermsen te hebben ontvangen en hen te bedanken voor het beheer ervan 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

194 RAK  95 FOLIO:    59v DATUM:     28-09-1665 
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 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis genaamd de Oliphant 
  Kampen, Achter de nieuwe Muur 
   
 comparanten Schuirmeijer, Detert Arents Wdn. van Aeltien Willems Vader 
  Pastoor, Arent Berentsen Voogd  
  Goosens, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hendrickien, Willem en 

Arendt Deters als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ400 c.g., 
zijn dochter een zilveren kop en een bed met toebehoren en de zoons elk 
een zilveren beker en twee zilveren lepels en allen samen de lijfstoebehoren, 
alles te versterven van het ene kind op het andere; de vader stelt als 
onderpand zijn huis. Hij 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 25-01-1666 zijn voogden en de vader overeen gekomen 
dat de vader honderd daalders uitkeert aan zijn kinderen bij volwassenheid, 
maar de lijfstoebehoren behoudt, uitgezonderd de genoemde voorwerpen; 
op 23-05-1678 heeft Hendrickien Dieters, met echtgenoot Reiner Reuse, haar 
deel ontvangen en bedankt de voogden; op 11-03-1686 doet Willem Dieters 
hetzelfde, maar het bedrag van ƒ225 blijft gevestigd op het huis de Oliphant 
tegen 5 procent per jaar; op 23-05-1695 heeft Willem Dieters de ƒ225 met 
rente ontvangen en is het huis uit het verband ontheven. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

195 RAK  95 FOLIO:     60 DATUM:    13-12-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Griffen, David Wdn. van Stijntien Jans Vader 
  Berents, Warnar Voogd Timmerman 
  Boddendijck, Gerrijt H. Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Maria als moeders 

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

   
 bijzonderheden De vader is tamboer.  
   

 

De volmacht van Dirck L. van der Ketten staat bij de A, dd 08-01-1666. 

196 RAK  95 FOLIO:     60 DATUM:     20-03-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Bolwerk bij de Venepoort 
   
 comparanten Hermsen, Dirck Schuldenaar  
  Crans, Werner Schuldeiser Burgemeester 
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  Reinerts, Berent Borg En echtg. Geertien Dirx 
     
 samenvatting Comparant is ƒ331-8 c.g. schuldig aan de ontvanger van Salland, Werner 

Crans wegens gepacht land en verklaart in mei a.s. dit te betalen, waarvoor 
hij en Berent Reinerts speciaal hun huis als onderpand stellen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

197 RAK  95 FOLIO:    60v DATUM:     19-04-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Drees Wdn. van Geertien Jacobs Vader 
  Jacobsen, Hendrick Voogd  
  Velthuijs, Peter Jacobsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Anna Drees als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ250 c.g., een bed met 
toebehoren en haar lezen en schrijven te laten leren en haar passend te 
kleden, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik maar 
de opbrengst van de kleren komt ten voordele van het kind. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

198 RAK  95 FOLIO:    60v DATUM:     19-05-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sonnenhoff, Dirck Comparant  
  Twent, Hilligien Everts   Echtgenote   
  Twent, Zeger Evertsen Comparant  
  Wende, Dirck Jansen v.d. Voogd Overleden 
  Weteringe, Henrick Claesen v. Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat zijn echtgenote en haar broer, tevens als 

erfgenamen van Dirckien Evertsen Twent, van hun voogden alle goederen 
hebben ontvangen die onder hun berusting zijn geweest, waarvoor zij hen 
bedanken met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

199 RAK  95 FOLIO:    61 DATUM:      20-08-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 



69 
 

   
 comparanten Lindenhoff, Dirrick Volmachtgever  
  Wijtpage, Joan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Joan Wijtpage om namens hem 

in Dortmund en elders zijn zaken waar te nemen, zowel binnen als buiten 
rechten en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is en wat comparant zelf 
ook gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

200 RAK  95 FOLIO:     61v DATUM:    10-10-1666 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis –  adres niet vermeld 
   
 comparanten Jochems, Dirckien Schuldenares  
  Weteringe, Hendrick Clasen vd Schuldeiseres De weduwe van … 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Henrick Clasen 

van de Weteringe een bedrag van ƒ158 c.g., dat zij jaarlijks wil afbetalen met 
het surplus van de huur van haar huis, ƒ15  c.g., waarvoor zij haar huis en de 
huishuur als onderpand stelt. De eerste termijn vervalt in mei 1668. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

201 RAK  95 FOLIO:     61v DATUM:     10-10-1666 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis – adres niet vermeld 
   
 comparanten Jochems, Dirrickien Schuldenares  
  Galein, Gerrit van Schuldeiser Koopman te Amsterdam 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Gerrit van Galein een bedrag van 

ƒ139-4 c.g., waarvan zij belooft jaarlijks te betalen uit het surplus van de 
huur van haar huis ƒ15 c.g. en waarvoor zij haar huis en de huishuur als 
onderpand stelt. De eerste betaling zal geschieden in mei 1668. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

202 RAK   95 FOLIO:     62 DATUM:     16-02-1667 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirx, Dirckjen Comparante  



70 
 

  Janssen, Hermen Echtgenoot  
  Peterssen, Helmigh Voogd  
  Smits, Wijcher Gerritsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden alle goederen te hebben ontvangen 

die deze voor haar hebben beheerd, waarvoor zij hen bedankt met belofte 
van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

203 RAK  95 FOLIO:     62 DATUM:      28-02-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stoffers, Catharina Wed. Frederick Pieters Cuileman Moeder 
  Croon, Coenraedt Voogd  
  Joosten, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Sibilla Frederix als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 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 
   

 

 

204 RAK  95 FOLIO:     62v DATUM:    24-05-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stippert, Dirrick Gerritsen Wdn. Jannigien Meijers Vader 
  Deesmers, Cornelis Voogd  
  Berens, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Gerrigien Dircks als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12 c.g. 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 
   

 

 

205 RAK  95 FOLIO:     62v DATUM:     29-05-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
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 comparanten Dreesen, Dirck Volmachtgever  
  Hendrixen, Hendrick Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Hendrick Hendrixen om namens hem 

de erfenis van zijn dochters dochtertje, Bertien Arents, te aanvaarden die op 
hem is vervallen: n.l. het geld en de goederen in Gelderland, deze te 
verkopen en verder alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

206 RAK  95 FOLIO:     63 DATUM:      10-06-1667 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Luilofs, Drees Comparant  
  Claes, Gretien Echtgenote  
  Hansen, Claes Vader  
     
 samenvatting Comparant bedankt namens zijn vrouw haar vader voor het beheer van haar 

moeders goederen en vrijwaart hem van alle aanspraken. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

207 RAK  95 FOLIO:     63 DATUM:    26-08-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsen, Daniel Wdn. van … Vader 
  Coperael, Rolof Janssen Voogd  
  Dircksen, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Christoffel Daniels als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ20 c.g. en belooft hem lezen en 
schrijven te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

208 RAK  95 FOLIO:     63v DATUM:     05-09-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hulsenaer, David Wdn. van Mechtelt Coops Vader 
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  Riedt, Andries Voogd  
  Dirxen, Pieter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen David en Jan als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ50 c.g. en belooft hen goed 
op te voeden en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 21-06-1687 meldt Jan Hulsenaer alles te hebben 
ontvangen, met dank aan de voogden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

209 RAK  95 FOLIO:     63v DATUM:     29-12-1667 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenbergen, Dubbelt Comparant Echtg. L. van der Maten 
  Maten, Hermen van der Comparant Echtg. F. Worst 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Stijntje Louwe wed. van Jan Eckelboom, 

verklaren van burgemeester Louwe Jans, administrateur van haar goederen, 
alles in goede orde te hebben ontvangen, waarvoor zij hem bedanken met 
belofte van vrijwaring.     

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

210 RAK  95 FOLIO:    64 DATUM:    29-12-1667 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenbergen, Dubbelt Comparant Echtg. L. van der Maten 
  Maten, Hermen van der Comparant Echtg. F. Worst 
     
 samenvatting Comparanten verklaren van burgemeester Everhard Ram, gewezen voogd, 

alle goederen te hebben ontvangen die onder zijn berusting waren, waarvoor 
zij hem bedanken met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

211 RAK  95 FOLIO:    64 DATUM:    30-01-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsen, Dirck Volmachtgever  
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  Vos, Everhardt Gevolmachtigde Procurator 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Everhardt Vos om namens hem alle 

kapitalen en renten te vorderen die comparant tegoed heeft van wijlen Court 
Afkes, bakker uit Vollenhove, in der minne of gerechtelijk en te doen wat 
noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

212 RAK  95 FOLIO:    64v  DATUM:     15-02-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lamberts, Fredrick Volmachtgever  
  Ridder, dr Jacobus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan dr Jacobus Ridder om zijn 

zaken hier voor het stads of landgerecht waar te nemen en te doen wat 
comparant zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

213 RAK  95 FOLIO:     64v DATUM:     16-04-1668 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bleijcker, Dirck Bartholtsen Borg  
  Bartholts, Jannetien Aanvraagster Zuster 
  Stevens, Jannetien Begunstigde  
     
 samenvatting Op verzoek van zijn zuster, heeft comparant zich borg gesteld voor 

Jannetien Stevens voor een bedrag van ƒ23 c.g. afkomstig van onbetaalde 
huishuur. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

214 RAK  95 FOLIO:     64v DATUM:     22-09-1668 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cool, Dirrick Comparant  
  Grantam, Hermen van Comparant Namens echtgenote 
  Snel, Roelof Willemsen Executeur  
  Lambers, Annigien Echtgenote  
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 samenvatting Comparanten verklaren dat zij, als erfgenamen van Aeltien Dirricks, de 

erfenis ontvangen hebben van de executeurs, waarvoor zij hen bedanken. 
   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

215 RAK  95 FOLIO:    65 DATUM:     02-10-1668 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Dries Wdn. van Geertien Herms Vader 
  Jacobssen, Hendrick Voogd  
  Hermsen, Claes Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon als moeders erfdeel te 

hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300 c.g., een 2-jarig paard, de erfenis 
van zijn grootvader en de opbrengst van moeders kleren en belooft hem 
lezen en schrijven te laten leren en te doen wat van een goed vader wordt 
verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden De vader is afkomstig van het Kampereiland. 
   

 

 

216 RAK  95 FOLIO:     65 DATUM:     11-09-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Winsem, Ene van Volmachtgever Echtg. S. van Hans 
  Hans, Hadewich van Idem Wed. kapt. Drees 
  Breda, R. van  Momber Secretaris 
  Eustum, Johan Jurrien van Volmachtgever Luitenant 
  Henricksen, Johan Gevolmachtigde Roededrager 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Johan Henricksen om al hun 

zaken, hier of elders, waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en 
daarbij alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Eerste volmachtgever is majoor te Rees. 
   

 

 

217 RAK  95 FOLIO:    65v DATUM:     07-12-1668 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsen, Dirck Schuldenaar  
  Ram, burgemeester Schuldeiser  
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 samenvatting Comparant belooft binnen zes weken te betalen aan burgemeester Ram ƒ15-

15; het bedrag dat Hermen Aertsen als geleend geld heeft ontvangen en 
waarvoor comparant borg heeft gestaan, als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

218 RAK  95 FOLIO:     66 DATUM:     24-05-1669 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Salm, Dirck Claessen Comparant van Hoorn 
  Coten, Gerrijt Cornelissen v. Begunstigde  
  Everts, Jennigien Zuster overledene  
  Breda, R. van  Momber Secretaris 
     
 samenvatting Comparant verklaart te hebben gecedeerd aan Gerrijt Cornelissen van Coten 

wegens geleverd zeildoek al zijn rechten en aanspraken op het erfhuis van 
Willem Bloem en de daaruit voortkomende gelden. De zuster van overledene 
heeft ook afstand gedaan van alle aanspraken op de erfenis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

219 RAK  95 FOLIO:     66 DATUM:     04-06-1669 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Clasen, Dirrick Wdn. van Swaentien Peters Vader 
  Gerrits, Jurrien Voogd  
  Clasen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerritgen, Marrigien, 

Claesien, Dirckien en Peter Dircks als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd ieder 50 daalders en een koe 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 
   

 

 

220 RAK  95 FOLIO:     66v DATUM:     30-07-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Emmeloort, Dirck Jansen van Volmachtgever  
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  Ridder, Jacobus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jacobus Ridder om zijn zaken, hier 

en elders, waar te nemen, in der minne of gerechtelijk en daarbij alles te 
doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

De bladzijden 67 t/m 71v zijn blanco. 

221 RAK  95 FOLIO:     72 DATUM:     20-06-1664 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Muijs, Evert Volmachtgever  
  Borneman, Bernhardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Bernhardt Borneman om 

namens hem zijn zaken waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten, hier 
of elders, met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

222 RAK  95 FOLIO:     72 DATUM:     22-08-1664 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersen, Evert Schuldenaar  
  Eimbers, Geurt Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Geurt Eimbers een bedrag van ƒ100 

c.g. met rente, welk bedrag hij belooft a.s. St.Michael 1664 te betalen, als bij 
verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

223 RAK  95 FOLIO:      72 DATUM:     16-09-1664 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Kalverhekkenweg, strekkend v.d. straat tot achteraan het Bolwerk 
   
 comparanten Casparsen, Elsien Wed. van Berent Lambertsen Moeder 
  Lucassen, Berendt Voogd  
  Boede, Peter Albartsen de Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Abraham Berentsen als 



77 
 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300 c.g., een nieuw 
weefgetouw en een bijbel; 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 en stelt daarvoor als 
onderpand haar huis, tussen Jan Petersen, schoenmaker en Joost de 
Metselaer.  
NB. in de kantlijn: op 26-01-1685 meldt Abram Berentsen zijn voogden te 
bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

224 RAK  95 FOLIO:     72v DATUM:     02-11-1664 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Otten, Engbert Volmachtgever  
  Borneman, Bernhardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft, mede namens zijn zwager Willem Everts, een volmacht 

verstrekt aan Bernhardt Borneman om zijn zaken waar te nemen die hij hier 
en elders heeft, zowel binnen als buiten rechten en te doen wat nodig is, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

225 RAK  95 FOLIO:    73 DATUM:     09-11-1664 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eckelboom, Engbert Wdn. van Cedilia Cannemans Vader 
  Passer, Roelof Claesen Voogd  
  Canneman, Lambert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Helmich als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ600 c.g., een zilveren beker 
en de opbrengst van moeders lijfstoebehoren 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 25-03-1701 bedankt Helmich zijn voogden met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

226 RAK  95 FOLIO:     73 DATUM:     27-02-1665 

 onderwerp Verklaring 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Egbert Comparant  
  Albertsen, Hermen Voogd  
  Lambertsen, Dirck Voogd  
  Egberts, Geertien Schoonmoeder  
     
 samenvatting Comparant verklaart in aanwezigheid van zijn voogden, van zijn 

schoonmoeder de ouderlijke goederen te hebben ontvangen, waarvoor hij 
haar bedankt; tevens worden de voogden van hun taak ontslagen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

227 RAK  95 FOLIO:     73v DATUM:     28-02-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Delden, Evert Jansz van Wdn. Hendrickien Dieders Vader 
  Potgieter, Sijmon Hendricksen Voogd  
  Dijck, Jan Roelofsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Claesien Everts als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ15 c.g., een boek met zilverbeslag, 
een gouden ring en een zilveren oorijzer, een bed met toebehoren en belooft 
haar lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed 
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 10-04-1688 meldt Claesien, met haar echtgenoot 
Leonardt Segers, haar deel te hebben ontvangen, waarvoor zij de voogden 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

228 RAK  95 FOLIO:    74 DATUM:     22-03-1665 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brandenburg, Engbert Volmachtgever Koopman 
  Anonias, Bernardus Gevolmachtigde Uit Coevorden 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Bernardus Anonias om zijn 

zaken in Coevorden waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en 
daarbij alles te doen wat comparant zelf ook gedaan zou hebben, indien 
aanwezig.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 



79 
 

229 RAK  95 FOLIO:     74 DATUM:     06-05-1665 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wal, Everhard van de Volmachtgever Vaandrig  
  Veen, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Johan Veen om zijn zaken 

tegen Henrick Jansen Wolter waar te nemen en daarbij alles te doen wat 
noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Comparant is vaandrig onder kapitein Willem van de Wal. 
   

 

 

230 RAK  95 FOLIO:    74v DATUM:     15-06-1665 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mulder, Egbert Hermsen Schuldenaar Echtpaar 
  Henricks, Geessien Schuldenares  
  Lennip, jkr. Georg van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan jkr. Georg van Lennip een 

bedrag van ƒ200 c.g. dat zij beloven terug te betalen op 12-06-1666 met de 
rente, waarvoor zij hun persoon en goederen als onderpand stellen, als bij 
verwonnen panden.   
NB. in de kantlijn: op 18-09-1666 is de bekentenis gerenoveerd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

231 RAK  95 FOLIO:      74v DATUM:     02-11-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Ernst Wdn. van Hanna Hendrix Spanjart Vader 
  Dirxen, Thijs Voogd  
  Spanjart, Claes Henr. Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willem, Lijsbeth, 

Catarina, Rebecca, Geertruijdt, Henrick en Samuel Ernst als moeders erfdeel 
te hebben gereserveerd diverse jakken, rokken, hemden etc, die ten behoeve 
van de kinderen worden verkocht, bovendien voor Willem een lepel en 
Lijsbeth haar kinder “silver sijdtwerckien”, alles te versterven van het ene 
kind op het andere; hij 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 
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232 RAK  95 FOLIO:     75 DATUM:     22-11-1665  
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrijtsen, Evert Volmachtgever  
  Steenbergen, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Steenbergen om zijn zaken 

hier en elders, binnen zowel als buiten rechten, waar te nemen, in het 
bijzonder de zaak van het erfhuis van Mense Willems, dat namens hem 
afgehandeld moet worden, in der minne of gerechtelijk, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

233 RAK  95 FOLIO:     75v DATUM:     27-11-1665 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tegnegel, jkr. Evert Schuldenaar  
  Harweijer, mr Aper Schuldeiser  
  Santen, Daniel van Niet duidelijk Burgemeester 
     
 samenvatting Comparant verklaart ten behoeve van Aper Harweijer als onderpand te 

hebben gesteld een obligatie van ƒ5000 c.g. ten laste van ritmeester Haeften, 
heer van Gramsbergen, als garantie voor een bedrag van ƒ1000 c.g. dat mr 
Harweijer heden heeft opgenomen ten behoeve van comparant. Als garantie 
voor betaling van de rente stelt deze de lijrente die hij jaarlijks uit de Staats 
Domeinen ontvangt. 
NB. in de kantlijn: op 12-05-1666 verbindt schuldenaar nog enige 
onderpanden; op 14-02-1667 idem; op 07-04-1675 meldt schuldeiser kapitaal 
en rente te hebben ontvangen. 

   
 bijzonderheden Details in de akte. Akte is doorgehaald. 
   

 

 

234 RAK  95 FOLIO:     76 DATUM:     29-12-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, tegen de Vispoort 
   
 comparanten Berents, Egbertien Wed. van Jan Claesen Moeder 
  Ridder, Wolter Jurriaensen Voogd Eerzaam 
  Weert, Jacob Willems. vd Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Claes Janssen als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1000 c.g. en honderd 
daalders voor de kleren, die 3 procent per jaar zullen opbrengen. Zij belooft 
hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een 
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het 
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vruchtgebruik en stelt als onderpand haar woonhuis. 
NB. in de kantlijn: op 23-11-1687 meldt Claes Janssen dat hij zijn vaders deel 
heeft ontvangen; het geld van de kleren zal hij voorlopig niet opeisen, maar 
hij blijft er wel recht op houden. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

235 RAK   95 FOLIO:     76v DATUM:    05-01-1666  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Echten, Everhardt van  Voogd Tot den Oldenruijtenburg 
  Valck, Gerrijt Janssen Voogd Absent 
  Gelde, Jan ten  Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, voogd over de kinderen van wijlen Petronella Avercamp en Jan 

ten Gelde, verstrekt een volmacht aan Jan ten Gelde om voor zijn kinderen, 
die mede-erfgenamen zijn van Helena Avercamp, gewezen echtgenote van 
Henrick van der Linden, in het sterfhuis hun belangen te behartigen, de 
boedel te verdelen en verder alles te doen wat noodzakelijk is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

236 RAK  95 FOLIO:     77 DATUM:    03-04-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Groningen, Engelbert Janssen v. Volmachtgever  
  Langenburg, ds Goswinus Gevolmachtigde  
  Baeck, Herman de Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan ds Goswinus Langenburg en Herman 

de Baeck om al zijn zaken waar te nemen in Kampen, zowel binnen als 
buiten rechten, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

237 RAK  95 FOLIO:    77 DATUM:     19-04-1666 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Elsien Schuldenares  
  Avercamps, Elisabeth Schuldeiseres Wed. Milius 
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 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn wegens onbetaalde huishuur aan 
Elisabeth Avercamps een bedrag van ƒ79-16 c.g. , dat zij wekelijks wil 
afbetalen met 12 stuivers, waarvoor zij al haar goederen verbindt alsof er 
beslag is gelegd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

238 RAK  95 FOLIO:      77v DATUM:     25-04-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Assen, Egbert van Volmachtgever  
  Luijcksen, Hermen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Hermen Luijcksen om hem te 

helpen de boedel van wijlen zijn broer Frans Jansen en die van Floris 
Willemsen te beëindigen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

239 RAK  95 FOLIO:    77v DATUM:     27-04-1666 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Luiers, Jan Schuldenaar Echtpaar 
  Jans, Greetien Schuldenares  
  Hendricksen, Jan Schuldeiser Stads roededrager 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Hendricksen een bedrag van 

ƒ52-6 c.g. wegens nog niet betaalde huishuur, waarvoor zij als onderpand 
stellen hun twee linnenweefgetouwen; zij beloven ieder kwartaal ƒ10 te 
betalen totdat de schuld is vereffend.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

240 RAK  95 FOLIO:     78  DATUM:     22-05-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijchmans, Elsien Wed. van Gerrit Hansen Moeder 
  Jurriaenssen, Roelof Voogd  
  Suitem, Henrick Henrixen v. Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Willemtien, Jan en 



83 
 

Wijchman Gerritsen 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

241 RAK  95 FOLIO:     78 DATUM:     15-06-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Westerhuijs, Everhard Volmachtgever Scholtus Batmen en Holten 
  Borneman, B. Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan B. Borneman om zijn zaken hier 

in Kampen waar te nemen en alles te doen  wat comparant zelf ook gedaan 
zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

242 RAK  95 FOLIO:     78v DATUM:     06-07-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Boumans, Elsken Wed. van Albert Claessen Duijts Moeder 
  Herdes, Jurrien Voogd  
  Duijs, Roelof Janssen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Trijnken Alberts als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd honderd rijksdaalders, een bed met 
toebehoren en een testament met zilver beslag en belooft haar lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

243 RAK  95 FOLIO:    79 DATUM:     12-07-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Capper, Egge Cornelissen Volmachtgever  
  Borneman, Bernardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Bernardt Borneman om al zijn 
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zaken in Kampen waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

244 RAK  95 FOLIO:    79 DATUM:     31-10-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Elisabeth Wed. Hendrick Eijmberts Moeder 
  Hendricks, Eijmbert Voogd  
  Nieuwenbergh, Hendrick vd Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Maria Hendricks als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12 c.g. en belooft haar lezen en 
schrijven te laten leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

245 RAK  95 FOLIO:     79v DATUM:      14-11-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Kalverhekkenweg  
   
 comparanten Jans, Elisabeth Wed. van Otto Dircks Moeder 
  Dircks, Dirrick Voogd  
  Gerrits, Hillebrant Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Willem Otsen als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ210 c.g. en een zilveren 
lepel, waarvoor zij haar huis als onderpand stelt. Zij belooft hem lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn. 
Zij heeft het vruchtgebruik.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

246 RAK  95 FOLIO:    79v DATUM:     27-02-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brandenburgh, Engbert Volmacht  
  Alten, Roelof van Gevolmachtigde Beilen (Dr) 
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 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Roelof van Alten om namens 
hem, in der minne of gerechtelijk, al zijn zaken in Drenthe waar te nemen, 
met name die tegen Roelof Peters Cleinswager en daarbij alles te doen wat 
noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

247 RAK  95 FOLIO:    80 DATUM:     09-05-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirx, Elsien Wed. van Berent Hartgersen Moeder 
  Pastoor, Berent Fransen Voogd  
  Dijckman, Herms Claesen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Elsien Berents 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen honderd goudguldens 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 Egbertien Jans, aan wie zij het geld heeft uitgeleend, stelt 
haar als onderpand haar persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

248 RAK  95 FOLIO:    80v DATUM:    10-05-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Curtenius, Engelbert Volmachtgever Predikant te Huissen 
  Toll, Philip Theodoor Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Philip Theodoor Toll om zijn zaken 

hier waar te nemen, in het bijzonder die tegen Hermen Janssen Haen en 
daarbij alle noodzakelijke maatregelen te nemen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

249 RAK  95 FOLIO:    80v DATUM:     29-05-1667 

 onderwerp Verklaring  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Elsien Comparante  
  Roelofs, Hendrick Echtgenoot  
  Eeckholt, Pieter Voogd  
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  Kalff, Jan Hendrixen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden haar ouderlijke goederen te hebben 

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

 

 

250 RAK  95 FOLIO:    81 DATUM:     20-06-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Leuwarden, Everhardt van Volmachtgever Kornet 
  Tollium, P. T. Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan P. T. Tollius om namens hem te 

vorderen van de erven van Robbert Hannewoedt het geld van de verkoop 
van een bepaald paard, dat volmachtgever toekomt en eventueel beslag te 
leggen op de goederen van ritmeester Hannewoet uit Groningen om dat 
bedrag te ontvangen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

251 RAK  95 FOLIO:     81 DATUM:     08-08-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubberts, Erwert Wed. van Engbert Jans Moeder 
  Willemsen, Gerrit Voogd  
  Jacobssen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Peter Engberts als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ250 c.g. en belooft hem 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren, een uitzet te geven bij 
trouwen en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 05-06-1689 bedankt Peter zijn voogden met belofte van  
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

252 RAK  95 FOLIO:    81v DATUM:    11-09-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Blanckevoort, Elsabeth Volmachtgeefster Wed. Rodolph v.Langen 
  Breda, R. van Momber Secretaris 
  Glauwe, jkr. Gerrijt Cr. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan jkr. Gerrijt Cracht Glauwe om haar 

zaken waar te nemen en alle noodzakelijke handelingen te verrichten, met 
macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

253 RAK  95 FOLIO:    82 DATUM:    18-09-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egberts, Æ. van Wed. van Jan Egbertsen Moeder 
  Egberts, Thonis Voogd  
  Baltzaers, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Henrick Jans als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 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 
   

 

 

254 RAK  95 FOLIO:    82 DATUM:    17-10-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Westerhuijs, Everhardt Volmachtgever Scholtus Batmen 
  Hoolboom, R. Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan R. Hoolboom om zijn zaken in 

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

 

255 RAK  95 FOLIO:    82 DATUM:    25-06-1668 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hanius, Elisabeth Wed. van Abraham Lennip Moeder 
  Blequin, François Voogd  
  Tollen, Gerrijt van der Voogd  
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 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jacobus als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. en belooft hem lezen, schrijven te 
laten leren en wat verder passend is en te doen wat een goede moeder 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

256 RAK  95 FOLIO:     82v DATUM:     21-08-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bentheijm, Everwijn van Volmachtgever IUDr – burgemeester 
  Niuwenhuijs, Johan van  Gevolmachtigde Nordhorn 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johan van Niuwenhuijs om namens 

hem alle penningen te vorderen die hij in het graafschap Bentheim heeft 
uitstaan en zijn zaken waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

257 RAK  95 FOLIO:     83 DATUM:     04-03-1669 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Egbert Comparant  
  Benier, Arent Voogd  
  Vriese, Henrick Dircksen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden alle goederen van zijn ouders en 

grootvader te hebben ontvangen; hij bedankt hen voor het goede beheer 
ervan met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

258 RAK  95 FOLIO:     83 DATUM:     17-03-1669 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pré, Esaias du Comparant  
  Brandenburgh, Engbert  Voogd  
  Henneboe, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de ouderlijke goederen te hebben 
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ontvangen, tevens die van erfenissen afkomstig, waarvoor hij hen bedankt 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

259 RAK  95 FOLIO:     83 DATUM:     26-03-1669 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Barents, Eva Comparante  
  Steenbergen, J. Momber Secretaris 
  Claes, Jannetien Schuldeiseres Echtg. Gerrit J. Lam 
     
 samenvatting Comparante verklaart genoodzaakt te zijn geld te lenen om een winkel op te 

zetten en zodoende in haar onderhoud en dat van haar kinderen te voorzien.  
Zij heeft dus van Jannetien Claes een bedrag van ƒ600 c.g. geleend tegen 6 
procent per jaar, waarvoor zij de aan te schaffen goederen als onderpand 
stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

260 RAK  95 FOLIO:    83v DATUM:    05-05-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ram, dr Everhard Voogd Burgemeester 
  Schelboom, Gerrit Voogd  
  Hendrix, Andries Gevolmachtigde Bakker te Stavoren 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van Pieter Janssen van der Maeten, 

erven van Jan Hermsen Schelboom en Stijne Louwe, hebben een volmacht 
verstrekt aan Andries Hendrix om namens hen te eisen van Rensik Hanse 
weduwe van Boucke Idses uit Molkwerum, Friesland, een bedrag van ƒ298-
16 c.g. conform akte dd 05-12-1652, deze te executeren en alle noodzakelijke 
maatregelen te treffen. 

   
 bijzonderheden Meer namen in de akte. 
   

 

 

261 RAK  95 FOLIO:    84 DATUM:     21-05-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Doorne, Evert Janssen van Volmachtgever  
  Hanius, Franciscus Gevolmachtigde IUDr 
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 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Franciscus Hanius om zijn 

zaken waar te nemen, binnen zowel als buiten rechten in Overijssel of elders 
en daarbij alle noodzakelijke maatregelen te treffen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

262 RAK  95 FOLIO:    84   DATUM:     26-06-1669 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Daniels, Engeltien Wed. van Floris Gerrijts Moeder 
   Graeu, Philips Hansen Voogd  
  Herms, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Gretien als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ30 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  
   

 

 

263 RAK  95 FOLIO:    84v DATUM:     04-09-1669 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Kaagschip  
   
 comparanten Hermsen, Evert Schuldenaar Schokker v. Emmeloort 
  Eijmbert, Jan Karsten van ‘t Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Karsten van ’t Eijmbert een 

bedrag van ƒ505-4 en drie maanden rente ƒ7-11-8, waarvoor hij als 
onderpand stelt drie vrachten weit liggend op de zolder van Jan Pouwelsen, 
bontwerker en zijn kaagschip dat voorlopig hier zal blijven. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

264 RAK  95 FOLIO:    85 DATUM:     20-12-1664 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Drie morgen land 
  Amersfoort, in de Vlasakkers 
   
 comparanten Vanevelt, Frans van Volmachtgever Echtpaar 
  Opsie, Aleida Volmachtgeefster  



91 
 

  Vanevelt, Catharina van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan hun zuster Catharina van 

Vanevelt om namens hen een stuk land met beplanting over te dragen ten 
behoeve van Willem van Dam. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

265 RAK  95 FOLIO:    85 DATUM:       17-01-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Daniels, Frerick Comparant  
  Louwe, Marten Voogd  
  Janssen, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden alle goederen te hebben ontvangen 

die zij onder hun berusting hadden, waarvoor hij hen bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

266 RAK  95 FOLIO:     85v DATUM:     15-03-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gisius, Femmichien Wed. Jan Gerritsen Dacker Moeder 
  Gisius, Otto Voogd  
  Gerritssen, Willem Voogd  
  Snel, Berent Jansen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Nathaniel als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ150 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.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

267 RAK  95 FOLIO:     85v DATUM:     25-04-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, adres niet vermeld 
   
 comparanten Baers, Frans Albertsen Erfgenaam  
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  Baers, Jan Albertsen Erfgenaam  
  Baers, Meinart Albertsen Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparanten, mede namens hun afwezige zuster Willemtien Albers, 

verklaren voor het gerecht dat zij in plaats van het geld dat hun grootvader 
Dirrick Louwe hen heeft nagelaten, tevreden zijn met het huis waar hun 
ouders in gewoond hebben, mits dat geen ƒ1120 waard is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

268 RAK   95 FOLIO:     86 DATUM:     05-07-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Haninck, Fijtien Albers Wed. van Severijn ter Meer Moeder 
  Clamersen, Clamor - jr Voogd  
  Hansen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Geertien Severijns als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd de goederen in het land van Gulik 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 
   

 

 

269 RAK  95 FOLIO:    86 DATUM:     14-07-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gijselaer, Frerick Hendrixen Comparant  
  Frerix, Willem Voogd De weduwe van … 
     
 samenvatting Comparant verklaart van de weduwe van zijn voogd zijn moeders goederen 

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

 

 

270 RAK  95 FOLIO:      86v DATUM:     16-11-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Femmigien  Wed. van Hendrick Willemsen Bolte Moeder 
  Salicher, Gerrit Jansz Voogd  
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  Stroo, Isaack Gerritsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hester en Willem 

Hendrix 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 
   

 

 

271 RAK  95 FOLIO:    86v DATUM:     05-07-1667 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bos, Frerick Comparant  
  Engbert, Jan Carsten van ‘t Comparant Vertegenwoordiger 
  Backer, Toenis Helmichsen Comparant Voogd 
  Hardenberg, Arendt van Voogd Burgemeester 
  Steenbicker, Gerrit Willems. Voogd  
  Eeckholt, Roeloff Lamberts. Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de voogden over wijlen Janneke Claes hun 

aandeel in de erfenis te hebben ontvangen, waarvoor zij hen bedanken met  
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Toenis Backer is voogd over de kinderen van Hermen Rensis. 
   

 

 

272 RAK  95 FOLIO:     87 DATUM:    12-08-1667 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, aan het Bovenkerkhof, achter het huis van Gerrit Plate 
   
 comparanten Hendricks, Femmigien Schuldenares Wed. Daniel Juriansen 
  Steenbergen, J. Momber Secretaris 
  Bisschop, Steven Schuldeiser De weduwe van … 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van steven Bisschop 

een bedrag van ƒ100 c.g. dat zij belooft zo snel mogelijk te betalen, waarvoor 
zij haar huis als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

273 RAK  95 FOLIO:      87 DATUM:     14-10-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Stukken land 
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  Veluwe 
   
 comparanten Vos, Fredrick Willemsen Volmachtgever  
  Abrahams, Jan Gevolmachtigde Hattem 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jan Abrahams om namens hem de 

pacht te vorderen die hij van verscheidene pachters van enige stukken land 
op de Veluwe tegoed heeft en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

274 RAK  95 FOLIO:    87v DATUM:     07-03-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis, erf, bongerd en land genaamd in de Pilgrums Heute 
  Land van Gulik, kerspel Glabeck 
   
 comparanten Davidts, Fijchien Volmachtgeefster Echtg. G.M. v. Reidt 
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Reits, Govert Martensen v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om namens haar 

een bepaald erf te verkopen, het geld te ontvangen en alles te doen wat 
noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

275 RAK  95 FOLIO:    88 DATUM:    22-08-1668 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egberts, Fitien Comparante  
  Dirricks, Claesien Moeder Wed. E. R. Droogscheerder 
     
 samenvatting Comparante, met procuratie van haar moeder, verklaart geheel voldaan te 

zijn van het geld uit de erfenis van Dirrick Schut, waarvoor zij Roelof Willems 
Snel en Annigien Lambers bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

276 RAK  95 FOLIO:    88 DATUM:     14-10-1668 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Worst, Femma Willems Wed. van Gerrit W. vd Weert Moeder 
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  Worst, Jacob Hansen Voogd  
  Weert, Egbert van de Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Willem Gerritsen van de 

Weert als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ500 c.g., 
waarin de kleren zijn inbegrepen en belooft hem lezen, schrijven en een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 28-05-1689 bedankt Willem zijn voogden met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

277 RAK  95 FOLIO:     88v DATUM:     17-10-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eckelboom, Gerrijt Volmachtgever  
  Tibbinga, Henricus Gevolmachtigde Notaris te Worcum 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Henricus Tibbinga om zijn zaak 

tegen de boedel en de crediteuren van Edger Sickes waar te nemen, binnen 
of buiten rechten en verder alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

278 RAK  95 FOLIO:     88v  DATUM:      17-10-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eckelboom, Gerrijt Volmachtgever  
  Wijbes, Lolke Gevolmachtigde Schoenmaker Sloten 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Lolke Wijbes om namens hem van 

Peter Jurriens en Sijcke Pieters, schippers te Balk, in der minne of 
gerechtelijk, een bedrag van ƒ92 c.g. te innen als restant van de levering van 
80 mud gemalen eek en daarbij alles te doen wat nodig is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 89 t/m 97v zijn blanco. 

279 RAK  95 FOLIO:     98 DATUM:      15-06-1664 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   



96 
 

 comparanten Brandenburgh, Gerhardt Volmachtgever  
  Sweege, Copium ten Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Copium ten Sweeg om in der 

minne of gerechtelijk te eisen van Joogem Ellen het bedrag van 752 
daalders, dat hem toekomt van ontvangen laken en andere waren voor het 
gerecht van Steenwijk of elders in Overijssel en alles te doen wat 
noodzakelijk is, met recht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

280 RAK  95 FOLIO:     98 DATUM:     28-06-1664 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrix, Gretien Volmachtgeefster  
  Breda, R. van  Momber Secretaris 
  Verstegen, dr Peter Gevolmachtigde Adv. hof Gelderland 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan dr Peter Verstegen om haar zaak 

waar te nemen tegen Willem Gerrijts uit Oen, om betaling te eisen van ƒ300 
c.g. met rente wegens een obligatie dd 28-03-1661 en verder alles te doen 
wat noodzakelijk is, in der minne of gerechtelijk, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

281 RAK  95 FOLIO:    98v DATUM:    15-07-1664 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vaegt, jkr. Gerhardt Volmachtgever Voogd 
  Twickelo, Rodolph van Volmachtgever Voogd 
  Borneman, Bernhardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van jkr. Henrick van Leeuendal, 

verstrekken een volmacht aan Bernhardt Borneman om van griffier Roelinck 
te ontvangen een bedrag van ƒ2500 c.g. met rente, dat door de provincie 
afgelost zal worden en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

282 RAK  95 FOLIO:     99 DATUM:     22-08-1664 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Louwes, Geertruijdt Comparante  
  Petersen, Lubbert Echtgenoot  
  Visser, Lambert Jurriensen Voogd En Engeltien Nieuhoff 
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogd alle ouderlijke goederen te hebben 

ontvangen van wijlen haar man Euert Willemsen en hem te bedanken met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

283 RAK  95 FOLIO:     99v DATUM:     24-09-1664 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gijsberts, Greetien Wed. van Isack Claessen Moeder 
  Rutgersen, Claes Voogd  
  Bondam, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrick, Anna, 

Anthoon, Gijsbert en Maria Isaacks als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd samen een pond groot en belooft hen een passend handwerk 
te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

284 RAK  95 FOLIO:     99v DATUM:     19-09-1664 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ligger, Gerrit Henrisen Wdn. van Trijne Jans  
  Calff, Jan Hendricksen Voogd  
  Hermsen, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hermen, Jan en Anna 

Gerrits als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ25 c.g. en de 
opbrengst van de kleren, alles te versterven van het ene kind op het andere, 
verder de dochter een bed met toebehoren of ƒ50 c.g.en de jongens een 
paard 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 
   

 

 

285 RAK  95 FOLIO:     100 DATUM:     06-10-1664 
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 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Blats, Geesien Wed. van Evert Abeltsen Moeder 
  Blat, Gerrit Janssen Voogd  
  Vriese, Jan Diricksen Voogd Veerschipper 
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Anthoni 

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

   
 bijzonderheden Datum: foutief vermeld 1663. 
   

 

 

286 RAK  95 FOLIO:     100 DATUM:      21-03-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Grietien Wed. van Rutger Ootmarsum Moeder 
  Berentsen, Helmich Voogd  
  Harder, Jurgen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Hendrick Rutgers als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ20 c.g., zijn vaders mantel en een 
zilveren lepel en belooft hem lezen, schrijven en een passend handwerk te 
laten leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de 
voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

287 RAK  95 FOLIO:     100v DATUM:     06-04-1665 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrix, Greetien Comparante  
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Wende, Jan Dirxs v.d. Voogd  
  Paelman, Egbert Albertsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden haar moeders goederen te hebben 

ontvangen en bedankt hen voor het beheer ervan met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
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288 RAK  95 FOLIO:    100v DATUM:    05-05-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Buiten Nieuwstraat, tussen Hendrick Willemsen en Michel Hanssen 
   
 comparanten Goverts, Greetien Wed. van Jan Hermsen Moeder 
  Hartgersen, Jan Voogd  
  Lodowijcksen, Evert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hermen en Annighien 

Jansen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ200 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. Als 
onderpand stelt zij haar huis 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

289 RAK  95 FOLIO:     101 DATUM:     08-05-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lous, Geertruidt Wed. van Lubbert Petersz Moeder 
  Janssen, Hendrick Voogd Timmerman 
  Dirxs, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Louwe en Annichien 

Lubberts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van 
ƒ400 c.g., haar zoon een paard als hij 18 jaar is en de dochter een bed met  
toebehoren bij haar huwelijk en belooft hen lezen, schrijven en een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik.  
NB. in de kantlijn: op 10-01-1687 hebben de kinderen hun deel ontvangen, 
waarvoor zij hun moeder bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

290 RAK  95 FOLIO:     101v DATUM:     02-06-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. een hof 
      IJsselmuiden 
  2. een huisje 
      Kampen, in de Hagen 
   
 comparanten Steenbergen, Geertruijdt Wed. van Hendrick Huigo Moeder 
  Herweijer, Aper Voogd  
  Hoff, Albert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Gerrit Steenbergen als 
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vaders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van diverse vaste goederen, 
inbegrepen die in Drenthe, gezamenlijk bezit van haar, haar broers/zusters 
en haar mans voorkinderen; voor vaders kleding nog ƒ300 c.g. Zij belooft 
hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een 
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het 
vruchtgebruik. 
NB. in de kantlijn: op 29-03-1678 melden de voogden welke 
roerende/onroerende goederen Gerrit ten deel zijn gevallen. 

   
 bijzonderheden Lijst met goederen in de kantlijn genoteerd. 
   

 

 

291 RAK  95 FOLIO:     102 DATUM:     12-06-1665 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coops, Gerrit Henrix Volmachtgever  
  Baeck, Hermen de Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Hermen de Baeck om al zijn zaken 

waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

292 RAK  95 FOLIO:     102v DATUM:     05-07-1665 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Bovenpoorte 
   
 comparanten Albertsen, Gerhardt Comparant Lakenmeester 
  Heijde, Gerhardt van der Aanvrager  
  Pilgrum, Geertien Arens Begunstigde  
     
 samenvatting Op verzoek van Gerhardt van der Heijde, heeft comparant aan Geertien 

Arens Pilgrum een jaarlijkse rente van ƒ13-1-0 c.g. toegekend, levenslang te 
betalen beginnend op Michael 1666 in plaats van vruchtgebruik van het huis 
dat zij van Gerhardt van der Heijde heeft gekocht; hij belooft te betalen, ook 
aan haar erfgenamen, zolang het bedrag niet hoger wordt dan ƒ300 c.g. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

293 RAK  95 FOLIO:    103 DATUM:    28-07-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Een stuk land 
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  Twente 
   
 comparanten Herms, Gretien Wed. van Jan Lamberts Moeder 
  Geerloffs, Henrick Voogd  
  Wijndelts, Roeloff Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jennigien, Lambert 

en Marrigien als vaders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van 1/5
e
 

gedeelte van een mud ingezaaid land in Twente 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 
   

 

 

294 RAK  95 FOLIO:    103 DATUM:     03-08-1665 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Femmigien Comparante  
  Wesenvelt, Jan Echtgenoot  
  Vriese, Henrick Dirxen Voogd Vaandrig 
  Thomassen, Lubbert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de goederen te hebben ontvangen, 

ook die van haar broer Jan Hermsen, die onder hun berusting waren. Tevens 
verklaart Dorothea Coldits, moeder van Marritien Jans, de goederen die bij 
testament van Jan Herms aan haar dochter waren vermaakt, te hebben 
ontvangen; alles met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

295 RAK  95 FOLIO:     103v DATUM:     29-08-1665 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Frans, Geertruidt Comparante  
  Willemsen, Hendrick Echtgenoot  
  Pastoor, Berent Fransen Voogd  
  Cornelissen, Gijsbert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de goederen van haar vader te 

hebben ontvangen, waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
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296 RAK  95 FOLIO:     103v DATUM:     23-09-1665 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brandenburch, Gerrit Volmachtgever  
  Ram, Sijmon Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Sijmon Ram om namens hem 

een bedrag van ƒ532-7-40 c.g. te vorderen van Johannes Rosent uit 
Enkhuizen wegens de leverantie van wollen laken en daarbij alles te doen 
wat noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Details in de akte. 
   

 

 

297 RAK  95 FOLIO:    104 DATUM:     14-10-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirx, Geertien Wed. van Jan Steventsen Casper Moeder 
  Balthasars, Jan Dirxen Voogd  
  Elcking, Gerrijt Jansen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Steven en Dirck 

Jansen als vaders erfdeel 17 stuks lijnwaad te reserveren die door de 
voogden zullen worden verkocht ten behoeve van de kinderen en waarvan 
de moeder het vruchtgebruik heeft; 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. Bovendien krijgt ieder kind een zwarte 
mantel met een pak kleren, diverse stukken linnengoed en wat een passende 
uitzet verder bevat. 
Toevoeging: is afgesproken met de voogden dat i.p.v. de stukken ƒ1200 
zullen worden betaald. 
NB. in de kantlijn: op 29-05-1676 bedankt Steven de voogden met belofte van 
vrijwaring; zijn broer is overleden. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

298 RAK  95 FOLIO:    104v DATUM:     25-10-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huisje 
  Brunnepe, Steendijk, tussen de steeg en de hof van David ter Meer 
   
 comparanten Jansen, Gosselaer Wdn. van Femmichien Ernst Vader 
  Stockman, Berent Jans. Voogd  
  Arents, Gerhardt Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Gerhardt Gosselaers als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd het voorste van drie huisjes met 
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hof en zijn moeders beste rok; hij 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 
   

 

 

299 RAK  95 FOLIO:     105 DATUM:    07-11-1665 

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Lubbertsen, Gerrijt Comparant Wed. Tanneken Fransen 
  Hermsen,  Herms Voogd  
  Fransen, Isaacq Voogd  
  Putten, Elias van der Voogd  
     
 samenvatting Comparant en de voogden over de voorkinderen van zijn overleden 

echtgenote, verklaren te zijn overeen gekomen dat de kinderen een bedrag 
van ƒ500 als moeders erfdeel ontvangen en dat comparant in het bezit blijft 
van de roerende/onroerende goederen van de boedel, de uitstaande 
schulden inbegrepen, ca. ƒ2000. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

300 RAK  95 FOLIO:     105v DATUM:     13-11-1665 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brandenburgh, Gerrijt Volmachtgever  
  Sweege, Copius ten Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Copius ten Sweege om zijn zaken in 

Wanneperveen waar te nemen, in  het bijzonder om, in der minne of 
gerechtelijk, van Jan Roeloffsen het geld te eisen dat hem toekomt en 
daarbij alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

301 RAK   95 FOLIO:    105v DATUM:    02-01-1666 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrijts, Gretien Schuldenares Wed. St. Gerrijtsen 
  Dirx, Henrickien Schuldeiseres Wed. W. Frerixen 
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 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Henrickien Dirx wegens een 
obligatie dd 26-04-1661, een restant van ƒ650 c.g. tegen 5 procent per jaar, 
waarvoor zij met persoon en goederen garant staat, zoals bij verwonnen 
panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

302 RAK  95 FOLIO:    106 DATUM:     08-01-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arents, Gerrijt Wdn. van Jennigien Lamberts Vader 
  Gerrijts, Berent Voogd  
  Egbertsen, Jochum Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Arent, Webbigien, 

Lambert en Jennigien als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ8 c.g. 
samen 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 
   

 

 

303 RAK  95 FOLIO:     106v DATUM:    23-01-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Gretien Wed. van Jan Dirxen Moeder 
  Peters, Jan Voogd  
  Trachter, Philips Henrix Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Jennigien als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g. en een zilveren 
kettinkje 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 
   

 

 

304 RAK  95 FOLIO:     106v DATUM:     02-02-1666 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendrix, Geesien Schuldenares Wed. Egbert Hermsen 
  Berger, Jochem Wolfsen Schuldeiser  
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 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jochem Wolfsen Berger wegens 

geleverd bier een bedrag van ƒ104 c.g., dat zij belooft te betalen bij de 
eerstkomende stadskermis. 

   
 bijzonderheden Beroep overledene is mulder. 
   

 

 

305 RAK  95 FOLIO:    107 DATUM:     04-02-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Meijer, Gerrijt Dirxen Comparant Echtpaar 
  Jans, Geertien Comparante  
  Jans, Louwe Voogd Burgemeester 
  Pijl, Egbert van der Voogd  
  Backer, Toenis Helmichsen Voogd  
  Engbert, Johan Carsten v.’t Comparant Kerkmeester 
  Velthoen, Rutger Janssen Gevolmachtigde Stadsmajoor  
     
 samenvatting Comparanten en de voogden over de dochter van Caerle Berents en Saertien 

Henrix Crachtz, hebben een volmacht verstrekt aan Rutger Janssen Velthoen 
om de boedel van Berend Gerrijtsen Smit te inventariseren, te verdelen en te 
verkopen en verder alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Meer namen in de akte.                
   

 

 

306 RAK  95 FOLIO:     107v DATUM:     06-02-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aelts, Greetien Wed. van Jan Hermsen Moeder 
  Detten, Hendrick van Voogd  
  Fletser, Lucas Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Frans Janssen als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ35 c.g. en belooft hem lezen, schrijven en 
een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 22-02-1686 bedankt Frans Jansen zijn voogden met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

307 RAK  95 FOLIO:    108 DATUM:     10-02-1666 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brandenburg, Gerrijt Volmachtgever  
  Jonessen, Jan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jan Jonessen om namens hem een 

bedrag van ƒ532-7-14 c.g. te innen dat Johannes Rosaris uit Enkhuizen, die 
in 1663 met het schip de Meiboom naar Oostindië is vertrokken, hem 
schuldig is, waarvan een bekentenis is afgelegd; hij heeft recht op dit bedrag 
vanwege het testament van Margrieta d’Eck van Kerckwijck en hoopt dat zijn 
gevolmachtigde alles zal doen wat noodzakelijk is, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

308 RAK  95 FOLIO:     108v DATUM:    15-03-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claes, Gerrit Volmachtgever Burgm. Meppel 
  Langenburgh, Goswinus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Goswinus Langenburgh om zijn 

zaken in Kampen gerechtelijk waar te nemen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

309 RAK  95 FOLIO:     108v DATUM:      17-04-1666    

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Geertien Wed. Frans Gijsbertsen Baers Moeder 
  Janssen, Rijck Voogd  
  Marle, Reinier van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Bettien en Jennichien 

Baers als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van 
ƒ2000 c.g. en een uitzet en belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten 
leren en te doen wat van een goede moeder wordt verwacht, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

310 RAK  95 FOLIO:    109 DATUM:     18-04-1666 
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 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis met achterhuisje i.d. Ekstersteeg 
  Kampen, Burgwal  
   
 comparanten Ketterinck, Geertruijt Wed. van Cornelis Heijmensen Moeder 
  Backer, Dirrick Dircksen Voogd  
  Gerbrantsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Mettien Cornelis als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300 c.g. en een bed 
met toebehoren, waarvoor zij haar huis als onderpand stelt 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 
   
 

 

311 RAK  95 FOLIO:     109 DATUM:     23-04-1666 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Steenbicker, Gerrijt Willemsen Comparant  
  Waerden, Albert Willemsen van Borg Slotenmaker-Lauriergracht 
  Driessen, Jan Jansen Borg Kuiper - Zeedijk 
  Andriessen, Warner  Borg Goudsmid - P.Jac.Dwarsstr. 

     
 samenvatting Comparant, mede-erfgenaam van Roeloff Frerixen Vos uit Amsterdam, heeft  

ontvangen voor hem en de andere erfgenamen een bedrag van ƒ16.300 c.g. 
afkomstig van de goederen van Margarita Henrix van Bonda en Roeloff 
Frerixen Vos en verklaart als onderpand en garantie hiervoor al zijn 
goederen in deze jurisdictie te hypothekeren.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

312 RAK  95 FOLIO:     109v DATUM:     26-04-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. Huis en hof 
      Brunnepe,  
  2. Huis en erf 
      Kamperveen, bewoond door Cornelis Egbertsen Hartsuicker 
   
 comparanten Sijmonts, Geertruit Wed. van Evert Everts Moeder 
  Stercken, Claes Voogd  
  Dubbeltsen, Reinder Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Sijmon als vaders erfdeel 

te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ800 c.g., de opbrengst van de 
lijfstoebehoren en een uitzet met een zondags, een daags kleed en een 
mantel en belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
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zijn. Als onderpand stelt zij haar huis, haar aandeel in een ander huis en een 
verzegeling van ƒ300 c.g. gevestigd op het huis van Jan Bolters in Brunnepe 
en al haar goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

313 RAK  95 FOLIO:     110v DATUM:     28-05-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Gerrit Comparant  
  Herms, Grietien Echtgenote  
  Hermsen, Lucas Voogd  
  Janssen, Huibert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart namens zijn echtgenote van haar voogden de goederen 

te hebben ontvangen die onder hun berusting waren, waarvoor hij hen 
bedankt met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

314 RAK  95 FOLIO:     110v DATUM:     15-06-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arents, Geertien  Wed. van Peter Cornelissen Moeder 
  Cornelissen, Verhagen Voogd  
  Capper, Jan Arentsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochters Annigien en Mettien 

Peters als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ50 c.g., een bed met 
toebehoren en vaders lijfstoebehoren en belooft hen lezen, schrijven en 
naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 28-05-1692 bedanken de dochters hun voogden met 
belofte van vrijwaring; op dezelfde dag bedanken ook de echtgenoten hen: 
Jan Jansen van Tongeren, echtgenoot van Annigien en Hermannus Brouwer, 
echtgenoot van Mettien.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

315 RAK  95 FOLIO:     111 DATUM:     15-06-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Stueve, Gerrit Comparant Vader 
  Gerritsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparanten bedanken, als vader en als voogd, de erfgenamen van Jan 

Hendricksen, gewezen mede-voogd, voor het goede beheer van de goederen 
van de minderjarige Jan Gerritsen Stueve. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

316 RAK  95 FOLIO:    111 DATUM:     18-06-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoffstede, Gerrijt Janssen Volmachtgever Echtpaar 
  Paeslo, Hilligien Herms Volmachtgeefster  
  Poertengen, Wijcher ten Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Wijcher ten Poertengen 

om hun zaken waar te nemen in zake de erfenis van Aeltien Willems wed. 
Gerhardus ab Essen, predikant in Steenwijkerwolt, binnen of buiten rechten 
en daarbij te doen wat noodzakelijk is, zoals comparanten zelf ook gedaan 
zouden hebben. 

   
 bijzonderheden Comparant is roededrager. 
   

 

 

317 RAK  95 FOLIO:    111v DATUM:     21-08-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. Huis 
      Kampen, Oudestraat, naast de weduwe Lambertsen 
  2. Erf 
    Kamperveen, bewoond door Cornelis Egbertsen Hartsuijcker 
   
 comparanten Egberts, Grietien Wed. van Frerick Vos Moeder 
  Steenbicker, Gerrit Wil. Voogd  
  Eckelboom, Gerrijt Voogd  
  Hartsuijcker, Cornelis Egbertsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Willem, Egbert en Jan 

Frerixen Vos als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag 
van ƒ2500 c.g., de helft van een huis, de helft van haar aandeel in een erf op 
Kamperveen en de lijfstoebehoren: 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 20-07-1683 bedanken de kinderen hun voogden met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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318 RAK  95 FOLIO:     112 DATUM:     28-08-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Gosien Comparante  
  Gerritsen, Berent Voogd  
  Welmersen, Hubert Voogd De erven van … 
     
 samenvatting Comparante bekent van haar voogden alle goederen te hebben ontvangen 

die deze onder hun berusting hadden, waarvoor zij hen bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

319 RAK  95 FOLIO:     112 DATUM:     08-09-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Woonhuis 
  Kampen, Broederstraat 
   
 comparanten Jellemans, Geertruit Comparante Wed. J. H. v. Wieringen 
  Wieringen, Jan Zoon  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat haar zoon Jan geen enkel aandeel heeft in haar 

woonhuis, waarop de erven van Geertruit Dirx, weduwe van Arent Joosten 
Dijck, beslag hebben gelegd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

320 RAK  95 FOLIO:     112v DATUM:     11-09-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Gerrits, Jannigien Wed. Jan G. vd Nieuwenburgh Moeder 
  Gerritsen, Cornelis Voogd  
  Nieuwenburgh, Dirck G. vd Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Sara en Annigien 

Jans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ150 c.g. en ƒ32 c.g. voor de 
lijfstoebehoren, waarvoor zij haar woonhuis verhypothekeert en belooft hen 
lezen en schrijven te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft 
het vruchtgebruik.  

   
 bijzonderheden Geen 
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321 RAK  95 FOLIO:     113 DATUM:     05-11-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egberts, Gesien Volmachtgeefster Wed. Henr. W. vd Weert 
  Sluijter, L. Momber Secretaris 
  Weert, Egbert van de Gevolmachtigde Zoon 
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan haar zoon Egbert van de Weert 

om haar zaken in Hoogeveen en Drenthe waar te nemen, zowel binnen als 
buiten rechten en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van 
substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

322 RAK  95 FOLIO:     113 DATUM:     17-11-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Loosdrecht, Gerrijt Peters van Volmachtgever Nomine uxoris 
  Elbring, Gerrijt Janssen Gevolmachtigde  
  Jochums, Jan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, als oom en naaste verwant van Henrick Gerritsen, kind van 

Gerrijt Henrixen Schaep en Mettien Henrix, verstrekt een volmacht aan 
Gerrijt Janssen Elbring en Jan Jochums om te eisen dat de voogden van het 
minderjarige kind voor de heren hoofdlieden behoorlijke rekeningen 
overleggen en de staat van de goederen en verder alles te doen wat 
noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

323 RAK  95 FOLIO:    113v DATUM:     27-11-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brants, Geesien Volmachtgeefster Echt. Roelof Nessinck 
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Janssen, Frerick Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Wegens afwezigheid van haar echtgenoot, verstrekt comparante een 

volmacht aan Frerick Janssen om namens haar te eisen van de erven van 
Jan Tabbert van Haexbergen een bedrag van ƒ35 c.g. voor geleverd brood en 
verder alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Echtgenoot is bakker. 
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324 RAK  95 FOLIO:     114 DATUM:    28-11-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Wijbrants, Geertien Comparante  
  Henrix, Dubbolt Echtgenoot  
  Wijbrantsen, Cornelis Voogd  
  Dursten, Hendrick van Voogd De weduwe van … 
     
 samenvatting Comparante verklaart van de voogden over wijlen Jan Hermsen Meijer, die 

op de terugreis uit Oostindië is verdronken, te hebben ontvangen diens 
moeders goederen en een kist met kleren, waarvoor hij hen bedankt met 
belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

325 RAK  95 FOLIO:     114 DATUM:     28-11-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Bercks, Geertruidt Volmachtgeefster Wed. A. v. Ruitenburg 
  Breda, R. van  Momber Secretaris 
  Smit, Jan Gevolmachtigde Doesburg 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Jan Smit om haar zaken in 

Doesburg en de Betuwe waar te nemen, haar landerijen te verpachten, geld 
te ontvangen enz. en alles te doen, zowel binnen als buiten rechten, wat 
noodzakelijk is, met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Overledene was mede-raadslid. 
   

 

 

326 RAK  95 FOLIO:     114v DATUM:     24-12-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubbertsen, Gerrit Wdn. van Janneke Frans Vader 
  Fransen, Isack Voogd  
  Hermsen, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Gerrit Gerritsen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g. en een 
weefgetouw 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 
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327 RAK  95 FOLIO:     115 DATUM:     23-03-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brandenburg, Gerrit Volmachtgever  
  Canneman, Lambertus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Lambertus Canneman om in 

der minne of gerechtelijk te innen van Pieter Herder uit Rotterdam een 
bedrag van ƒ180 c.g. wegens een geleverd paard en daarbij alles te doen wat 
noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

328 RAK  95 FOLIO:    115 DATUM:     13-04-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Muelemans, Govert Wdn. Catharina van der Hellen Vader 
  Smidt, Dirck Martensz Voogd Chirurgijn 
  Doorne, Stoffer Jansz van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Johannes Muelemans als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1000 c.g. en 
belooft hem lezen, schrijven, rekenen en boekhouden te laten leren en te 
doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. Hij heeft het vruchtgebruik, maar als zijn zoon zou overlijden, moet het 
geld aan zijn vrienden vervallen, omdat een vader niet van zijn kind mag 
erven, behoudens de lijfstoebehoren. 
NB. in de kantlijn: op 12-02-1677 bedankt Govert Meuleman de voogden van 
zijn overleden zoon. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

329 RAK  95 FOLIO:     115v DATUM:     05-06-1667 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Florisen, Gerrit Comparant  
  Stavast, Jan Hendrick Voogd  
  Toenissen, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de nalatenschap van zijn vader te 

hebben ontvangen, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.  
   
 bijzonderheden Geen 
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330 RAK  95 FOLIO:     116 DATUM:     10-06-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rutgerts, Geertien Wed. Wijndelt J. van Tongeren Moeder 
  Tongeren, Jan Wijnd. v. Voogd Eerzaam 
  Schene, Aelt Jansen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Goossen Wijndeltsen van 

Tongeren als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1200 
c.g., een aandeel in de roerende en onroerende goederen en een behoorlijke 
uitzet 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 
   

 

 

331 RAK  95 FOLIO:    116v DATUM:     11-06-1667 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Grete Comparante Wed. Gijsebert v. Egeren 
  Steenbergen, J. Momber Secretaris 
     
 samenvatting Comparante verklaart overgedragen te hebben aan haar dochters Geesien 

en Margarita van Egeren de erfenis van Geesien Backers, echtgenote van 
Thuenis Spraeckman, die haar ten deel was gevallen en dit als betaling van 
het legaat dat Roelof van Egeren aan haar kinderen had vermaakt en door 
haar, comparante, was ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

332 RAK  95 FOLIO:     116v DATUM:     11-06-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egeren, Geesien van Volmachtgeefster  
  Egeren, Margarita van Volmachtgeefster  
  Steenbergen, J. Momber Secretaris 
  Herms, Grete Gevolmachtigde Moeder 
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan hun moeder Grete Herms, 

weduwe van Egeren om met T. Spraeckman een verdeling van geld en 
goederen te maken en daarbij te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
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333 RAK  95 FOLIO:     117 DATUM:     18-06-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Grete Volmachtgeefster Wed. Gijsbert van Egeren 
  Sluijter, L. Momber Secretaris 
  Toll, PhilipTheodoor Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Philip Theodoor Toll om haar 

zaken waar te nemen, hier en elders, met name die tegen Thonis 
Spraeckman en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

334 RAK   95 FOLIO:     117 DATUM:     28-06-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jurians, Gretien Wed. van Hendrick Fredricks Moeder 
  Paelman, Egbert Albertsz Voogd  
  Jurians, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jurian en Agnita 

Hendricks 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 goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

335 RAK  95 FOLIO:     117v DATUM:     04-07-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huisje 
  Kampen, in de Hagen 
   
 comparanten Jacobs, Gerbrich Wed. van … Moeder 
  Claesen, Jan Voogd  
  Elberts, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Ulrich Volckersen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 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 haar huisje als onderpand. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
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336 RAK  95 FOLIO:    117v DATUM:     05-08-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backer, Gerrit Volmachtgever  
  Backers, Sara Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Sara Backer om hier en in de 

provincie Overijssel al zijn zaken waar te nemen, zowel binnen als buiten 
rechten en daarbij alle noodzakelijke maatregelen te treffen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

337 RAK  95 FOLIO:     118 DATUM:     08-08-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrix, Geertruijt Wed. van Berent Alberts Moeder 
  Berentssen, Hermen Voogd  
  Lambertssen, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Berent en Dirckjen 

Berents als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ3 c.g., direct aan 
de voogden uitbetaald 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 
   

 

 

338 RAK  95 FOLIO:    118v DATUM:     12-08-1667 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Grafhorst, Garbrant Clasen van Comparant  
  Jacobs, Marrigien Begunstigde Wed. Vosbeens 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij jaarlijks op 16 augustus, te beginnen in dit jaar, 

van zijn traktement ƒ51 c.g. zal overmaken aan Marrigien Jacobs als betaling 
voor het beslag dat zij heeft gelegd op de goederen van zijn zoon Claes van 
Grafhorst, mits er wordt afbetaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

339 RAK  95 FOLIO:     118v DATUM:     16-08-1667 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Geertien Schuldenares Wed. H. J. Metselaer 
  Steenbergen, J. Momber Secretaris 
  Fransz, Alewijn Schuldeiser De weduwe van … 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Alewijn Fransz 

een bedrag van ƒ278-2 c.g. volgens een schuldbekentenis door haar man 
geschreven, dat zij binnen drie maanden wil betalen en waarvoor haar 
goederen onderpand zijn, als bij verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Beroep schuldeiser was houtkoper uit Zaandam. 
   

 

 

340 RAK  95 FOLIO:     119 DATUM:      07-09-1667 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentssen, Gerrit Comparant  
  Arenth, Jennigien Comparante  
  Arenth, Lijsbeth Comparante  
  Wilms, Geertien Moeder  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun moeder hun vaders erfdeel te hebben 

ontvangen, waarvoor zij haar bedanken met belofte van vrijwaring.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

341 RAK  95 FOLIO:    119 DATUM:     26-09-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Venen 
  Drenthe 
   
 comparanten Steenbergen, Gijsbertus Volmachtgever Echtpaar 
  Merle, Maria van Volmachtgeefster  
  Steenbergen, Johan Gevolmachtigde IUDr – secr. stad 
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Johan Steenbergen om 

namens hen de venen en toebehoren in Drenthe te verkopen, die hen zijn 
toegekomen door het overlijden van burgemeester Gerrit Steenbergen en 
Geertien Gijsberts en het geld daarvan te ontvangen, overdracht te doen 
enz., alles met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Comparant is predikant te Lingen. 
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342 RAK  95 FOLIO:    119v DATUM:     31-10-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sirxma, Goosen Volmachtgever  
  Toll, Philip Theodoor Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Philip Theodoor Toll om zijn 

zaken hier in de stad waar te nemen en alles te doen wat daarbij nodig is, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

343 RAK  95 FOLIO:     119v DATUM:     04-11-1667 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brandenburch, Gerrit Schuldenaar  
  Voocht, Willem de Schuldeiser Burgem. en voogd 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogd over de kinderen van 

Henricus Stephanus, een bedrag van ƒ300 g.g. tegen 5 procent per jaar. Als 
speciaal onderpand gelden al zijn roerende en onroerende goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

344 RAK  95 FOLIO:     120 DATUM:     04-11-1667 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brandenburg, Gerrit Schuldenaar  
  Pirickma, Lodewijck Schuldeiser Schoonvader - Goor 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn schoonvader een bedrag van 

ƒ1000 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als onderpand gelden zijn persoon en 
goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

345 RAK  95 FOLIO:     120 DATUM:    14-01-1668 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Jans, Griete Wed. van Willem Hansz moeder 
  Alberts, Joost Voogd  
  Peters, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Willem als vaders erfdeel 

te hebben gereserveerd ƒ6 c .g. en belooft hem lezen, schrijven en een 
passend handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

346 RAK  95 FOLIO:     120v DATUM:     04-03-1668 

 onderwerp  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Winterswijck, Gerrijt Ger.  - jr Wdn. Aeltien L. Twenth Vader 
  Winterswijck, Gerrijt Ger. - sr Voogd  
  Velthoen, Jan Gerrijtsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jacob als moeders erfdeel 

te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ400 c.g., nog ƒ100 c.g. voor de 
kleding 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 
   

 

 

347 RAK  95 FOLIO:     120v DATUM:     05-05-1668 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Alberts, Geertruijt Schuldenares  
  Albers, Aeltien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Op haar ziekbed, verklaart comparante voor het gerecht schuldig te zijn aan 

haar zuster Aeltien een bedrag van ƒ400 c.g. wegens geld dat zij van tijd tot 
tijd in moeilijke perioden van haar had ontvangen, waarvoor zij verbindt haar 
huis en, voor het geval dit niet genoeg is, ook haar goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

348 RAK  95 FOLIO:     121 DATUM:      13-05-1668 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Gretien Wed. Wijcher Gerrijtsen Smit Moeder 
  Henrixen, Willem Voogd Scholtus 
  Eems, Henrick Gerrijtsen v. Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aeltien, Stijntien en 

Jan als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ225 c.g. 
samen en ieder een zilveren lepel en belooft hen lezen, schrijven, naaien en 
een passend handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

349 RAK  95 FOLIO:    121v DATUM:    08-09-1668 

 onderwerp Schuldbekentenis   
   
 onroerend goed Huis genaamde de Drie Hoefijzers  
  Kampen, Achter de nieuwe Muur 
   
 comparanten Jans, Geertien Schuldenares Wed. Gerrijt D. Meijer 
  Breda, R. van  Momber Secretaris 
     
 samenvatting Comparante verklaart geld schuldig te zijn aan de stad, aan de Bovenkerk en 

de Buitenkerk, waarvoor zij haar huis als onderpand stelt, nog bezwaard met 
ƒ100 g.g. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

350 RAK  95 FOLIO:    121v DATUM:     29-09-1668 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coenderts, Geertien Schuldenares Wed. Welmer Voet 
  Welmers, Aeltien Schuldenares Wed. Stoffers Peters 
  Breda, Rutger van  Momber Secretaris 
  Hoolboom, Rodolph Schuldeiser IUDr  -  echtpaar 
  Adriaens, Maria Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Welmer Voet, verklaren schuldig te zijn aan 

Rodolph Hoolboom en echtgenote een bedrag van ƒ1240 c.g. tegen 5 
procent per jaar, dat zij beloven terug te betalen over een jaar. Als 
onderpand gelden hun persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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351 RAK  95 FOLIO:     122v DATUM:     27-10-1668 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Abrahamsen, Gerrit Comparant  
  Abrahamsen, Jan Comparant  
  Gerrits, Geertien Moeder  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun moeder alle goederen van hun vader te 

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

 

 

352 RAK  95 FOLIO:    122v DATUM:     04-11-1668 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricks, Grete Wed. van Lubbert Perfect Moeder 
  Hendricksz, Lucas Voogd  
  Arents, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Jacobjen Lubbers als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

353 RAK  95 FOLIO:    122v DATUM:    12-11-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Potgen, Gerrit Volmachtgever Gewezen militair 
  Smit, Dirck Gevolmachtigde Meester chirurgijn 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Dirck Smit om het geld te vorderen 

dat hij als ruiter in zijn compagnie verdiend heeft, binnen of buiten rechten 
en daarbij alles te doen wat nodig is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Comparant was militair onder kapitein Plasburgh. 
   

 

 

354 RAK  95 FOLIO:   123 DATUM:     24-11-1668 

 onderwerp Volmacht 
   



122 
 

 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sijmons, Grietien Volmachtgeefster  
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Baeck, Herman de Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Herman de Baeck om haar zaken 

hier waar te nemen, binnen of buiten rechten en in het bijzonder die tegen 
Jan Jacobsen van Emmeloort en van hem, in der minne of gerechtelijk, een 
bedrag van ƒ264-5-0 te eisen volgens gerechtelijke uitspraak en daarbij alles 
te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie.  

    
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

355 RAK  95 FOLIO:     123 DATUM:     26-11-1668 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, achter het stadhuis 
   
 comparanten Berents, Gorselaer Schuldenaar Korporaal 
  Hermsz, Peter Schuldeiser De erven van … 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de erven van Peter Hermsz uit 

Brunnepe een bedrag van ƒ200 c.g., dat hij belooft terug te betalen binnen 
een jaar van nu en waarvoor zijn huis onderpand is.  

   
 bijzonderheden Comparant is korporaal onder kolonel Simon van Haersolte. 
   

 

 

356 RAK  95 FOLIO:     123v DATUM:     15-112-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hofstede, Gerrit Janssen Volmachtgever  
  Nijhoff, Wolterus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Wolterus Nijhoff om, in der 

minne of gerechtelijk, een bedrag van ƒ50 c.g. met rente te vorderen van 
Rijck Petersen, visaaksman uit Amsterdam, dat hij nog tegoed heeft en 
verder alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

357 RAK  95 FOLIO:     123v DATUM:     19-12-1668 

 onderwerp Verklaring 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Veen, Gerhard Comparant  
  Wende, Jan Dirxen van de Voogd Eerzaam 
  Herwijer, Aper Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden alle goederen te hebben ontvangen 

die zij onder hun berusting hadden, waarvoor hij hen bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

358 RAK  95 FOLIO:     124 DATUM:     04-03-1669 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijchersen, Gerrit Wdn. van Maria Jelis Vader 
  Gerritsen, Claes Voogd  
  Wijchersen, Roeloff Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Wijcher en Lutgert 

Gerrits als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g. 
samen, afkomstig van de verkoop van moeders kleren en door de voogden 
op rente gezet, 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

359 RAK  95 FOLIO:    124 DATUM:      00-04-1669 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lavall, Adriaan Pitersen Comparant  
  Jans, Geertruit Echtgenote  
  Benier, Arent Voogd  
  Vriese, Henrick Dirxen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart namens zijn echtgenote van de voogden alle goederen 

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

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald; met opmerking:  vacat. 
   

 

 

360 RAK  95 FOLIO:    124v DATUM:     08-04-1669 
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 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Geertruit Comparante  
  Lavall, Adriaen Pitersen Echtgenoot  
  Benier, Arent Voogd  
  Vriese, Henrick Dirxen  Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de goederen van haar ouders en die 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

361 RAK  95 FOLIO:    124v DATUM:     08-05-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brandenburg, Gerrit Volmachtgever  
  Ridder, dr Jacobus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan dr Jacobus Ridder om al  zijn zaken 

waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en daarbij al het nodige te 
doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

362 RAK  95 FOLIO:     125 DATUM:     28-10-1676 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vriese, Gesien Schuldenares Wed. Hermen Eckelboom 
  Cornelis, Annechien Schuldeiseres Wed. Jan Jansen 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Annechien Cornelis een bedrag 

van ƒ68 c.g. tegen 5 procent per jaar, waarvoor al haar goederen onderpand 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

De bladzijden 125v t/m 137v zijn blanco. 

363 RAK  95 FOLIO:     138 DATUM:     10-06-1664 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ottsen, Hermen  Volmachtgever Voogd 



125 
 

  Eems, Johannes van  Volmachtgever Voogd 
  Driesen, Dries Volmachtgever  
  Berckum, Jan van Gevolmachtigde Arnhem 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van Werner Berentsen van 

Tongeren en Jennichien Dries en Dries Driesen, zoon van Dries Berentsen, 
verstrekken een volmacht aan Jan van Berckum om namens hen voor de 
rekenkamer van Gelderland de opdracht goed te keuren die op 02-06-1625 
door Otien of Stijne Gerrits wegens zaken in Epe is gedaan, tegenwoordig 
ten behoeve van Aert Willemsz Groen en afstand te doen van alle 
aanspraken.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

364 RAK  95 FOLIO:    138v DATUM:     11-07-1664  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stro, Henrick Gerrijtsen Volmachtgever  
  Loose, Gijsbert de Gevolmachtigde Koopman Haarlem 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Gijsbert de Loose om namens hem 

van Abraham de Ridder het geld te eisen van de leverantie van lijnwaad, in 
der minne of gerechtelijk en daarbij al het nodige te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

365 RAK  95 FOLIO:     139 DATUM:    23-07-1664 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Leeuwendal, jkr. Henrick van  Vader  
  Borneman, dr Bernardt Gevolmachtigde Namens jkr.G. Vaegt 
  Twickelo, Rodolph van Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren, n.a.v. het testament van de weduwe Ittersum, dat de 

originele brieven van een kapitaal van ca. ƒ600 c.g. zich bevindende in het 
rentambt van Salland en een kapitaal van 2½ g.g. dat comparant jaarlijks als 
erfgenaam van zijn tante Sloots toekomt, verdwenen zijn; nu het geld wordt 
afgelost door de provincie, worden deze brieven, zo zij gevonden worden, 
nietig verklaard.  

   
 bijzonderheden Geen 
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366 RAK  95 FOLIO:     139v DATUM:     25-07-1664 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Claesz, Heicke Volmachtgever  
  Aitsma, N. Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan N. Aitsma om namens hem de erfenis 

of gedeelte daarvan van zijn grootvader Willem Claessen uit Sneek in 
ontvangst te nemen en daarbij al het nodige te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

367 RAK   95 FOLIO:    139v DATUM:     07-10-1664 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Baeckx, Hermetien Volmachtgeefster  
  Hoogstraten, Hendrick van Momber Secretaris 
  Baeck, Herman de  Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Herman de Baeck om namens haar 

van Elbert en Jan Aaeckerbom het geld te ontvangen dat zij van haar 
overleden neef Steven Crachtsen heeft geërfd en waarvan wijlen Annechien 
Crachtsen het vruchtgebruik had en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

368 RAK  95 FOLIO:   140 DATUM:     12-10-1664 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Henrick Volmachtgever  
  Linthuijs, Michiel Gevolmachtigde Pred. Schellingwoude 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Michiel Linthuijs uit Schellingwoude, 

Waterland, om in Amsterdam van de bewindhebbers van de Oostindische 
Compagnie het geld te eisen, dat Jan Cornelissen, zwager van comparant en  
in Indië overleden in dienst van de Compagnie, nog tegoed heeft en daarbij 
al het noodzakelijke te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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369 RAK  95 FOLIO:    140 DATUM:     21-10-1664 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Leeuwendal, Henrick van Volmachtgever Oosterholt 
  Bastiaens, Jan Gevolmachtigde  
  Noorthooren, Jan van  Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart de volmacht die hij had verstrekt aan Jan Bastiaens in 

te trekken en in zijn plaats te benoemen Jan van Noorthooren om namens 
hem alle renten, pachten en uitstaande schulden te innen in het graafschap 
Buren en in Leerdam in het Sticht Utrecht en daarbij alles te doen wat 
noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

370 RAK  95 FOLIO:     140v DATUM:     17-11-1664 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Henrickien Comparante  
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Bouman, Wijcher Lubberts Voogd  
  Dirx, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de goederen van haar vader te 

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

 

 

371 RAK  95 FOLIO:    141 DATUM:    22-11-1664 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Molter, Henrick Janssen Schuldenaar  
  Berlichom, Lambert van Schuldeiser  
  Caffaert, Bernhard  Schuldeiser  
  Molter, Roeloff Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Lambert van Berlichom en 

Bernhard Caffaert een bedrag van ƒ1000 c.g. wegens geleverd bier en 
voorgeschoten geld, dat hij belooft terug te betalen in vier jaarlijkse 
termijnen van elk honderd rijksdaalders, te beginnen in mei 1665. Hij staat 
garant met zijn persoon en goederen en zijn broer Roeloff Molter is borg 
voor hem, als bij verwonnen panden.    

   
 bijzonderheden Geen 
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372 RAK  95 FOLIO:    141 DATUM:     28-12-1664 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Kops, Henrick Wolters Volmachtgever Echtpaar 
  Hans, Leentien Volmachtgeefster  
  Janssen, Carst Gevolmachtigde Eerzaam 
     
 samenvatting Comparant, mede namens de kinderen van zijn overleden broer Claes 

Wolters Cops, zijn zwager en zuster Anthoni Godschalck en Marrigien 
Wolters Kops, mede-erfgenaam van Wolter Claessen Cops en Geertien 
Wolters Cops, heeft een volmacht verstrekt aan de eerzame Carst Janssen 
om alle zaken betreffende het erfhuis in het land van Gulik, Gogh en Kleef 
van Wolter Claessen Cops en Geertien Wolters Cops waar te nemen, 
goederen te verkopen, zowel roerende als onroerende, geld te ontvangen, 
alle rechtsmiddelen te gebruiken tegen onwillige personen zoals de weduwe 
van Mathijs Stevents en verder alles te doen wat noodzakelijk is, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

373 RAK  95 FOLIO:    142 DATUM:     30-12-1664 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backer, Hermen Luicksen Wdn. Fijgien Everts Twent Vader 
  Lindenhoff, Dirck Voogd  
  Meijer, Dirck Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geertien, Gerrigien en 

Evert als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van 
ƒ3338 c.g. en de lijfstoebehoren en belooft hen lezen, schrijven en een 
passend handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

374 RAK  95 FOLIO:     143 DATUM:     07-02-1665 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Hermen  Volmachtgever Uit de Kuiper 
  Steenbergen, dr Johan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan dr Johan Steenbergen om zijn zaak 

tegen Albert Janssen, schipper van Bolsward, waar te nemen, binnen of 
buiten rechten en alles te doen wat comparant, indien aanwezig, zelf ook 
gedaan zou hebben. 
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 bijzonderheden Geen 
   
 

 

375 RAK  95 FOLIO:    143 DATUM:     06-04-1665 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Rouse, ds Henricus Volmachtgever Predikant Hasselt 
  Steenbicker, Gerrit Will. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Gerrit Willemsen Steenbicker 

om zich namens hem te melden in het sterfhuis van Jan Jansz op den Bos, 
de andere erven te assisteren, over te gaan tot scheiding en deling, 
goederen te verkopen, kortom alles te doen wat nodig is, met macht van 
substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

376 RAK  95 FOLIO:    143v DATUM:    27-04-1665 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Hof 
  IJsselmuiden, Nieuweweg 
   
 comparanten Wesselsen, Hermen Schuldenaar  
  Crans, Werner Schuldeiser Burgemeester  
  Perfect, Lubbert Jansz Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Werner Crans wegens gepachte 

middelen dd 1663, een bedrag van ƒ547-19 c.g., waarvan hij op a.s. St. 
Michael ƒ100 c.g. wil betalen van zijn traktement, dat onderpand is. Voor de 
rest heeft hij een hypotheek genomen op zijn hof en stelt Lubbert Jansz 
Perfect zijn goederen als onderpand, zoals door de stadsdienaar Gerrit 
Janssen is geïnventariseerd. 

   
 bijzonderheden Schuldeiser is ook ontvanger van Salland. 
   
 

 

377 RAK  95 FOLIO:     144 DATUM:     27-05-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrijtsen, Henrick Wdn. van Bele Jans Vader 
  Claessen, Dirck Voogd  
  Dirxs, Evert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Annigien als moeders 
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erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g. en een bed met toebehoren en 
belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een 
goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 14-01-1695 heeft Annechien Henricksen haar voogden 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

378 RAK  95 FOLIO:     144 DATUM:     05-06-1665 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Voorne, Johanna Volmachtgeefster Wed. R. G. gnd Tegnegel 
  Tegnegel, Lodewijck G. gnd Momber Tot Marckvelt 
  Langenburg, ds Gooswinus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan ds Gooswinus Langenburg om haar 

zaken waar te nemen in het erfhuis van Sophia Voorne weduwe jkr. Albert 
van der Buerbeecke en daar de opening van het testament bij te wonen, 
daarvan een kopie te maken om comparantes rechten veilig te stellen. 

   
 bijzonderheden Overledene was burgemeester dezer stad. 
   

 

 

379 RAK  95 FOLIO:    144v DATUM:   05-06-1665 

 onderwerp Consent 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ingen, jkr. Jurrien van Comparant  
  Ingen, Elisabeth van Comparante Met echtg. A. Joncker 
  Sloot, Johan Comparant Burgemeester 
  Milcus, Jacobus Voogd Over kinderen van Ingen 
  Voorne, Johanna Crouse Comparante  
     
 samenvatting Comparante uit bovenstaande akte nummer 378 krijgt van de aanwezigen 

toestemming om het testament van Sophia Voorne te laten openen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

380 RAK  95 FOLIO:     145 DATUM:     05-07-1665 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wassenburg, Hendrick Janssen Schuldenaar  
  Rhenen, Henrick van Schuldeiser  
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 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick van Rhenen en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ250 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als  
onderpand gelden zijn persoon en goederen, als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

381 RAK  95 FOLIO:     145 DATUM:     03-08-1665 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrijts, Henrickien Schuldenares Echtg. H. W. Wijngert 
  Grafhorst, Wijndelt A. van Schuldeiser De weduwe van … 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Wijndelt Arentsen 

van Grafhorst wegens achterstallige huur een bedrag van ƒ82-12 c.g., 
waarvoor zij haar persoon en goederen als onderpand stelt als bij verwonnen 
panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

382 RAK  95 FOLIO:     145v DATUM:    05-08-1665 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Henrick Volmachtgever  
  Langenburg, ds Gooswinus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan ds Gooswinus Langenburg om 

namens hem, binnen of buiten rechten, van timmerman Jan Janssen een 
bedrag van ƒ4-10-1 c.g. te eisen wegens verkocht en geleverd materiaal en 
verder het noodzakelijke te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

383 RAK  95 FOLIO:    145v DATUM:    11-08-1665 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Hendrickien Comparante  
  Lebbinck, Crijn Echtgenoot  
  Eeckholt, Peter Voogd  
  Kalff, Jan Henricksen Voogd  
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 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de goederen van haar ouders te 
hebben ontvangen, waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

384 RAK  95 FOLIO:     145v DATUM:    23-09-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Barents, Hendrick Wdn. van Hester Rempe Vader 
  Vierhuijs, Berent Voogd  
  Stoffers, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Barent Hendrickx als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een rijksdaalder 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 
   

 

 

385 RAK  95 FOLIO:     146 DATUM:     14-10-1665 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vriese, Heijman Volmachtgever Burgemeester 
  Borneman, dr Bernard Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan dr Bernard Borneman om hem te 

vertegenwoordigen in zijn zaken voor deze stad of landgerecht en daarbij te 
handelen zoals comparant zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

386 RAK  95 FOLIO:    146 DATUM:     27-10-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wassenburch, Hendrick Jansen Wdn. Barber Dirx Vader 
  Wassenburch, Peter Janssen Voogd  
  Rhenen, Jan van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Fijchien en Jan Hendrix 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ60 c.g. en de dochter 
een bed met toebehoren; hij belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te 
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laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

387 RAK  95 FOLIO:     146v DATUM:     27-10-1665 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stuirman, Henrick Crachsen Comparant Burgem. - IUDr 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat dr Jacob Hermsen Veen hem tegenover Elbert en 

Jan Janssen Ackerboom, executeurs van het testament van Steven Wouters 
Cracht, als onderpand heeft gesteld de helft van het legaat van ƒ1000 c.g. 
van Steven Cracht voor wijlen Hermanna de Baeck nu overgegaan op haar 
kinderen en dat hij, comparant, hiervoor garant staat met zijn persoon en 
goederen. 

   
 bijzonderheden Meer namen in de akte. 
   

 

 

388 RAK  95 FOLIO:     147 DATUM:     31-10-1665 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermssen, Hermen Comparant echtpaar  
  Jans, Femmigien Comparante  
  Creuger, Jan Berentsen Voogd  
  Croon, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden alle goederen te hebben ontvangen 

die onder hun berusting waren, waarvoor zij hen bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

389 RAK  95 FOLIO:     147 DATUM:     31-10-1665 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claessen, Henrick Volmachtgever Turfschipper 
  Kierssen, Bartelt Volmachtgever Idem 
  Steenbergen, dr Johan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan dr Johan Steenbergen om 
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hun zaken waar te nemen tegen Wessel … en Marrigien Peters, wegens 
verkochte turf, hen gerechtelijk te vervolgen en daarbij alles te doen wat 
comparanten zelf ook gedaan zouden hebben. 

   
 bijzonderheden Naam schuldenaar niet geheel vermeld. 
   

 

 

390 RAK  95 FOLIO:     147v  DATUM:      23-11-1665 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ingen, jkr. Henrick van Comparant  
  Sloot, Johan Voogd Burgemeester 
  Milij, Jacob Voogd Overleden 
  Cuerbeeck, Albert van der Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden alle goederen te hebben ontvangen 

die onder hun berusting waren, waarvoor hij hen bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

391 RAK  95 FOLIO:     147v DATUM:     24-12-1665 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hogencamp, Hermen Lucksen Comparant  
  Lindenhoff, Dirck Voogd  
  Meijer, Dirck Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de voogden over zijn overleden kinderen bij wijlen 

Bijgien Evertsen Twent, alle goederen te hebben ontvangen die onder hun 
berusting waren, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

392 RAK  95 FOLIO:     148 DATUM:     09-12-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Groenestraat, naast de brouwerij 
   
 comparanten Backer, Henrick Henricksen Wdn. Aeltien A. Pannebacker Vader 
  Pannebacker, Hermen J. Voogd  
  Ambrosius, Jan Voogd  
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 samenvatting Comparant verklaart voor zijn dochter Aeltien als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd ƒ100 g.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 onderpand stelt hij zijn huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

393 RAK  95 FOLIO:     148v DATUM:      29-12-1665 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pannebacker, Hermen Jansz Volmachtgever  
  Vinckeboom, dr Gevolmachtigde Procurator A’dam 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan dr Vinckeboom om, binnen of buiten 

rechten, te innen van zijn zoon Dirck Hermsz Pannebacker een bedrag van 
ƒ2080 volgens bekentenis dd 13-01-1665 en daarbij alles te doen wat 
noodzakelijk is, met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

394 RAK  95 FOLIO:     148v DATUM:     01-02-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stronckert, Hendrick Lambertsen Comparant  
  Linde, Hendrick van der Voogd Overleden 
  Meijer, Gerrijt Dircksen 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 
   

 

 

395 RAK  95 FOLIO:      149 DATUM:     12-02-1666  

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aelts, Hendrickien Schuldenares Wed. Lambert E. Backer 
  Jans, Anne Schuldeiser Echtg. Fijghien Everts 
     
 samenvatting Comparante, als erfgename van haar vader Aelt Driesen, verklaart schuldig 

te zijn aan Anne Jans een bedrag van ƒ50 c.g. wegens een lening van haar 
vader, dat zij belooft te betalen op de vervaldag 10-05-1666, als bij 
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verwonnen panden.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

396 RAK  95 FOLIO:     149 DATUM:      16-02-1666  

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thomas, Henrickien  Comparante  
  Rouwvelts, Jan Momber Zwager 
  Ligger, Jan Voogd  
  Smit, mr Dirck Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de goederen te hebben ontvangen 

die haar toekomen, waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

397 RAK  95 FOLIO:     149 DATUM:     18-02-1666 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Keizerstraat 
   
 comparanten Herms, Hendrickien Schuldenares Wed. Krijen Lebbinck 
  Steenbergen, Joan Momber Secretaris - IUDr 
  Dorville, Philips Schuldeiser  
  Dorville, Davidt Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Philips en Davidt Dorville een 

bedrag van ƒ643-12 c.g. wegens ontvangen rogge en tarwe, waarvoor zij al 
haar goederen verbindt en speciaal haar huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

398 RAK  95 FOLIO:     149v DATUM:     14-03-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelissen, Hendrick Comparant  
  Casparsen, Thunis Voogd  
  Beeck, Aert Abrahamsen vd Voogd  
     
 samenvatting Comparant heeft van zijn voogden zijn moeders goed ontvangen, waarvoor 

hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

399 RAK  95 FOLIO:     149v   DATUM:      20-03-1666 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Koornmarkt 
   
 comparanten Berentsen, Henrick Schuldenaar Alias de Boer 
  Evertsen, Wijcher Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart, mede namens zijn echtgenote, schuldig te zijn aan 

Wijcher Evertsen een bedrag van ƒ150 c.g. met rente tegen 5 procent vanaf 
1662, waarvan hij belooft ƒ100 c.g. in mei 1666 terug te betalen, ƒ50 c.g. met 
St. Jan van dat jaar, waarvoor hij zijn huis als onderpand stelt. 
NB. in de kantlijn: op 18-09-1666 meldt de zwager van schuldeiser te zijn 
voldaan van bovenstaande.    

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

400 RAK   95 FOLIO:    149v DATUM:    21-03-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Murre, Henrica Volmachtgeefster  
  Sluijter, L. Momber Secretaris 
  Lingen, Borchardt van Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Borchardt van Lingen om 

namens haar in het graafschap van Bentheim alle gelden te innen die haar 
toekomen en verder al het noodzakelijke daarbij te doen 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

401 RAK  95 FOLIO:    150 DATUM:     23-03-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bosch, Wilhelmus Gevolmachtigde Med. dr. 
  Gerritsen, Jan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt, namens zijn schoonouders Claes Schut en Barta 

Hendriks, op zijn beurt een volmacht aan Jan Gerritsen om al hun zaken in 
Kampen waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten, met macht van 
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substitutie.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

402 RAK  95 FOLIO:    150 DATUM:     22-03-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Hendrickien Wed. van Jochem Hendricks Moeder 
  Lambertsen, Jochem Voogd  
  Hendricks, Dries Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Hendrick Jochems als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

403 RAK  95 FOLIO:      150v DATUM:      04-04-1666 

 onderwerp Transport van wissel 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Dorsten, Henrick van  Schuldenaar Echtpaar 
  Lotteren, Elisabeth van Schuldenares  
  Grunde, Joannes Saris de Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren te hebben getransporteerd aan Joannes Saris de 

Grunde een wissel ten laste van de erven van Jurrien van Ingen, groot ƒ449-
17-8 c.g. en dit als betaling van hun huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

404 RAK  95 FOLIO:     150v DATUM:     18-04-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Aelts, Hendrickien Wed. van Lambert Egbertsen Moeder 
  Lansdouwe, Jan v. den Voogd  
  Backer, Jan Jacobsz Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Lambert Lambertsen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van haar bezittingen, behalve 
het bakkersgereedschap dat zij voor zich zelf houdt; zij belooft hem lezen, 
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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 14-07-1670 melden de voogden te zijn overeengekomen 
met de echtgenoot van de moeder Jan Egbertsen Ridder de helft van de 
bezittingen te wijzigen in een bedrag van ƒ25 g.g., een nieuwe zwarte 
lakense mantel, een zwart en een gekleurd kleed en goede kousen en 
schoenen, waarvoor de nieuwe echtgenoot zijn roerende/onroerende 
goederen verbindt, speciaal zijn huis.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

405 RAK  95 FOLIO:     151 DATUM:     16-05-1666 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en brouwerij genaamd de Hanen Brouwerij 
  Kampen, Vloeddijk 
   
 comparanten Haen, Hermen Jansen Schuldenaar Echtpaar 
  Dircks, Aeltien Schuldenares  
  Kortinius, Egbertus Schuldeiser Predikant Huissen 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan predikant Egbertus Kortinius en 

echtgenote volgens een obligatie gepasseerd voor het gerecht op 09-06-
1665, een bedrag van ƒ900 c.g. dat zij beloven terug te betalen op 09-05-1667 
waarvoor hun huis en brouwerij onderpand zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

406 RAK  95 FOLIO:    151 DATUM:     26-04-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Geerstraat, hoek Hofstraat 
   
 comparanten Dijck, Hermen Claessen van Wdn. Henrickien Floris Vader 
  Dijck, Steven Henricksen van Voogd  
  Dirxen, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Petertien en Annigien 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een bedrag van ƒ150 c.g., 
een zilveren lepel en een paar lakens en belooft hen lezen, schrijven en 
naaien te laten leren en te doen wat van een goed vader wordt verwacht, 
waarmee de voogden tevreden zijn. Als onderpand geldt zijn huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
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407 RAK  95 FOLIO:     151v DATUM:     26-04-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermssen, Henrick Wdn. van Grete Jacobs Vader 
  Petersen, Evert Voogd  
  Lambertsen, Albert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jacob en Hermen 

Henrix als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van 
ƒ450 c.g. en de opbrengst van moeders kleren, die belegd zal worden, alles 
te versterven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen, schrijven 
en een passend handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 16-01-1686 bedanken Jacob en Hermen Hendriksen 
Votelink de voogden met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

408 RAK  95 FOLIO:     152 DATUM:     25-05-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Velde, Hendrick van den Volmachtgever Echtpaar 
  Jans, Magdalena Volmachtgeefster  
  Jans, Aeltien Volmachtgeefster  
  Steenbergen, Joan Momber Secretaris 
  Lambertsz, Jan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Jan Lambertsz om hun zaken 

waar te nemen in het erfhuis van hun oom Claes Dircksz Hoosebeen en  
daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

409 RAK  95 FOLIO:      152 DATUM:     30-05-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Hille Wed. van Arent Janssen  Moeder 
  Janssen, Bernardt Voogd  
  Roelofsen, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Aeltien Arentsen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300 c.g., een bed 
met toebehoren en een lege kist van haar vader en belooft haar lezen, 
schrijven en een passend handwerk te laten leren en te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.  
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

410 RAK  95 FOLIO:     152v DATUM:    12-06-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Akkers genaamd Aels Bruggen akkertje en Lindenbos akkertje 
  Ambt van Heerde 
   
 comparanten Aelts, Henrickien Volmachtgeefster  
  Aelts, Bettien Volmachtgeefster  
  Sluijter, L. Momber Secretaris 
  Ridder, Jan Egbertssen Gevolmachtigde  
  Haesecamp, Frerich Jasp.  Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan hun respectieve 

echtgenoten om namens hen bepaalde akkers over te dragen aan de kopers 
en andere nog te verkopen en daarbij het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

411 RAK  95 FOLIO:     152v DATUM:     23-06-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Slooten, Heero Nolles van Volmachtgever  
  Borneman, B. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan B. Borneman om namens hem 

uitstaande gelden te innen, met name het geld dat hem toekomt van de 
deelnemers van de paardenmolen, in der minne of gerechtelijk en verder al 
zijn zaken waar te nemen.    

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

412 RAK  95 FOLIO:     153 DATUM:     02-07-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mense, Henrick Volmachtgever  
  Baeck, Herman de Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan  Herman de Baeck om het geld 

in te vorderen van een schuldbekentenis ten laste van Gerrit Hermssen 
Plaet, in der minne of gerechtelijk en daarbij alle noodzakelijke handelingen 
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te verrichten, met macht van substitutie.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

413 RAK  95 FOLIO:    153 DATUM:     05-09-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cellis, Hermen Wdn. van Marrigien Jans Vader 
  Claes, Berent Voogd  
  Sijmons, Claes Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Aeltien Roelofs

1
 als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g., een bed met toebehoren 
en moeders kleren en zilver en belooft haar lezen, schrijven en naaien te 
laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 15-03-1681 bedankt Aeltien Herms met haar echtgenoot 
Peter Willems haar voogd met belofte van vrijwaring; voogd nummer 2 is 
overleden. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald; 

1
: naam is waarschijnlijk fout. 

   

 

 

414 RAK  95 FOLIO:     153v DATUM:     12-11-1666 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alten, Hilligien Schuldenares Wed. Lod. vd Maten 
  Gelein, Gerrit van Schuldeiser Koopman – A’dam 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Gerrit van Gelein een bedrag van 

ƒ216-12 wegens geleverde winkelwaren die zij belooft te betalen tegen a.s. 
mei 1667, waarvoor zij haar persoon en goederen als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

415 RAK  95 FOLIO:      153v DATUM:     01-12-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Verberch, Harman Volmachtgever  
  Hardenhoeck, Cornelis Volmachtgever  
  Baeck, dr Harman de Gevolmachtigde  
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 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan dr Harman de Baeck om 
namens hen de gerechtelijke uitspraak dd 25-08-1666 te Amsterdam bij 
verstek gedaan tegen Krijn Lebbinck ten uitvoer te brengen en een bedrag 
van ƒ225-8 te ontvangen en verder te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

416 RAK  95 FOLIO:     154 DATUM:     07-01-1667 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsz, Hendrick Borg Riemsnijder 
  Gerrijts, Gretien Begunstigde Echtg. Gerrijt Lubberts  
     
 samenvatting Ten behoeve van Jacobus Blijcker, schipper, stelt comparant zich borg voor 

Gretien Gerrijts voor de aanspraak die gemaakt kan worden op duizend 
Deventer peperkoeken, als zij beweert te hebben via Henrick Lamberts, zoon 
van Lambert Gerrijts, koekenbakker te Deventer en die zij uit het schip van 
Blijcker heeft gehaald met toestemming van Schepenen en Raad. 

   
 bijzonderheden Beroep echtgenoot is kapitein. 

Op dezelfde dag is deze borgtocht opgeheven. 
   

 

 

417 RAK  95 FOLIO:     154  DATUM:     22-01-1667 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrixen, Henrick Comparant  
  Hermssen, Merrigien Echtgenote  
  Galen, Jan Arentsen van Voogd  
  Potgieter, Sijmen Henrixen Voogd  
     
 samenvatting Namens zijn echtgenote, verklaart comparant dat zij alle goederen die haar 

voogden onder hun berusting hadden, heeft ontvangen, waarvoor zij hen 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

418 RAK  95 FOLIO:     154v DATUM:    21-02-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eltsman, Henrick Gevolmachtigde Uit Ham 
  Waldenheimb, Arnold Joost v. Volmachtgever Gnd. Potgieter 
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  Eversheim, Henrick Amand v. Erfgenaam  
  Rodeinghausen, Othman v. Erfgenaam  
  Langenburg, Gooswinus Gevolmachtigde Procurator  
     
 samenvatting Comparant verklaart, namens zijn opdrachtgever en de erven van de 

gezusters Anna en Margareta van Hauss en Geertruijd Berck, wed. van wijlen 
burgemeester Arent van Ruijtenburg, een volmacht te geven aan Gooswinus 
Langenburg om in het erfhuis van vrouw Berck bij de opening van het 
testament aanwezig te zijn, daarvan kopieën te maken en de rechten van 
opdrachtgever te bewaken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

419 RAK  95 FOLIO:     155 DATUM:     25-06-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrotteij, Pier Volmachtgever  
  Baeck, Herman de Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Herman de Baeck om van Bartelt 

Egbertsen gerechtelijk te eisen het bedrag van verkochte lakens dat hem 
toekomt en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

420 RAK  95 FOLIO:     155 DATUM:     07-08-1667 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Land 
  Dronten, over de Reeve 
   
 comparanten Wessels, Hermen Comparant Echtpaar 
  Linde, Anna Berents vd Comparante  
     
 samenvatting Comparanten beloven binnen een maand te betalen aan de ontvanger 

burgemeester Crans de openstaande pacht, waarvoor zij als onderpand 
stellen hun aandeel in het land dat zij geërfd hebben van Henrick van der 
Linde. 

   
 bijzonderheden Comparant is roededrager. 
   

 

 

421 RAK  95 FOLIO:     155v DATUM:     07-12-1667 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Benthem, mr Henrick van  -  jr Borg  
  Ophuijsen, Engele van Aanvrager  
  Sirxma, Goosen Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart zich borg te stellen op verzoek van Engele van 

Ophuijsen ten behoeve van Goosen Sirxma voor alle aanspraken op een 
bedrag van ƒ27-18 wegens een leverantie van specerijen in 1655, dat is 
betaald aan de echtgenote van Ophuijsen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

422 RAK  95 FOLIO:     155v DATUM:     19-12-1667  

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hogencamp, Hermen Luicksen Schuldenaar Voogd 
  Weerd, Egbert van de Schuldenaar Voogd 
  Arents, Webbegien Schuldeiseres Wed. Dubbelt Twent 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van Jan Janssen Panhuijs, 

verklaren schuldig te zijn aan Webbegien Arents een bedrag van ƒ600 c.g., 
waarvoor een obligatie ten laste van  Gerrijt Herms uit Zalk als onderpand 
dient, tegen 4 procent.  
NB. in de kantlijn: op 30-12-1668 meldt schuldeiseres van bovenstaande te 
zijn voldaan.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

423 RAK  95 FOLIO:    156 DATUM:     30-01-1668 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Haen, Hermen Jansen Schuldenaar Echtpaar 
  Dirx, Elien Schuldenares  
  Arentsen, Willem  Schuldeiser Echtpaar 
  Henrix, Trijntien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem Arentsen en echtgenote 

een bedrag van ƒ200 c.g., waarvoor zij hun persoon en goederen als 
onderpand stellen.  

   
 bijzonderheden Geen 
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424 RAK  95 FOLIO:     156 DATUM:     10-02-1668 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijchersen, Hendrick Comparant Echtpaar 
  Frerix, Geertien Comparante  
  Jans, Anne Schuldeiser Echtpaar 
  Everts, Fijchien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten hebben op 01-04-1665 aan Anne Jans en echtgenote een 

jaarlijkse uitgang van 8½ goudgulden betaald; zij hebben nog een lening van 
ƒ241 c.g. sinds 26-11-1663 bij hen, waarvoor zij, op verzoek van schuldeisers 
al hun mobilia als onderpand stellen en beloven op Pasen 1669 ƒ50 g.g. met 
rente af te lossen en op Pasen 1670 het resterende bedrag. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

425 RAK  95 FOLIO:    156v DATUM:     14-03-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lespiere, ds Hermannus de Volmachtgever  
  Tollius, P. T.  Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan P. T. Tollius om zijn zaken waar 

te nemen tegen de boedel van Davidt Japien en alle andere zaken die hij te 
doen mocht krijgen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

426 RAK  95 FOLIO:     156v DATUM:      niet vermeld 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis 
  Brunnepe, St. Nicolaasdijk 
   
 comparanten Clasen, Hermen Wdn. van Trine Jacobs Vader 
  Clasen, Gerrit Voogd  
  Harmsz, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Machteltien Herms als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ150 c.g. waarvoor 
zijn huis onderpand is en belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten 
leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
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427 RAK  95 FOLIO:    157  DATUM:     04-06-1668 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jonge, Henrick de Wdn. van Anna Henrix Vader 
  Wenneker, Jan Voogd  
  Dirx, Joost Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Margrita Henrix als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. en moeders lijfstoebehoren 
en belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een 
goede vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het 
vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

428 RAK  95 FOLIO:    157v DATUM:     22-06-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Hendrina Volmachtgeefster Wed. C. Cnopppert 
  Langenburch, Gooswinus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Gooswinus Langenburch om 

al haar zaken waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en speciaal die 
tegen Jkr. Henrick van Leeuwendal, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

429 RAK  95 FOLIO:     157v DATUM:     23-07-1668 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Beeck, Henrick Wdn. van … Grootvader 
  Velthuijsen, Peter Voogd Sergeant 
  Buijs, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparant heeft de kinderen van de dochters van wijlen zijn vrouw bij Joost 

de Loo en Henrick Berents, n.l. Jan de Loo, Anna Margreta en Henrick 
Berents, als erfdeel van hun grootmoeder uitbetaald ieder ƒ25 c.g., bij 
overlijden op hem te versterven, waarmee de voogden tevreden zijn.   

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
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430 RAK  95 FOLIO:     158 DATUM:     29-07-1668  

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bruiens, Henricus Gevolmachtigde  
  Calen, David Gevolmachtigde  
  Graef, Jan de Borg  
  Wolf, Helmichius de Borg Loco B. v. Noortbergh 
     
 samenvatting Comparanten, gevolmachtigden van de erven van Margarita Haek, hebben 

Jan de Graef en dr Helmichius de Wolf, i.p.v. Berend van Noortbergh, 
aangesteld als borgen voor de eventuele aanspraken op de erfenis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

431 RAK  95 FOLIO:     158 DATUM:    05-08-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Bentheim, mr Henrick v. - jr Volmachtgever Echtpaar 
  Ceulen, Elisabeth van  Volmachtgeefster  
  Ceulen, Willem van Gevolmachtigde Notaris hof Holland 
     
 samenvatting Comparant verstrekt, mede namens zijn echtgenote, een volmacht aan 

Willem van Ceulen om namens hem de erfenis te accepteren van zijn zwager 
Gerrit van Ceulen, de goederen te verkopen, het geld te innen en verder alles 
te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

432 RAK  95 FOLIO:      158v DATUM:      07-09-1668 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Luitties, Henrickien Wed. van Jan Hesselts Moeder 
  Hermans, Henrick Voogd  
  Helmichsen, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Cornelisien en 

Lijsebeth als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van 
ƒ1100 c.g. en ieder een bed met toebehoren en belooft hen lezen, schrijven 
en naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 31-07-1693 bedanken Cornelisien, met echtgenoot 
Willem Jacobsen en Lijsebeth, met echtgenoot Hermen Jansen Cok, de 
voogden met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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433 RAK   95 FOLIO:    158v DATUM:     18-10-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Murre, Hendrick Gerritsz Volmachtgever  
  Albers, Fijtien Volmachtgeefster Wed. Sever. ter Meer 
  Hasraedt, Jan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Jan Hasraedt om namens hen te 

vorderen de rente van de goederen die Geertien ter Meer, erfgenaam van 
Severijn ter Meer, in het land van Gulik heeft en deze volmacht blijft gelden 
totdat het bedrag van ƒ150 c.g. aan Jan Berentsen is betaald.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

434 RAK  95 FOLIO:    159 DATUM:     10-11-1668 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Hillegien  Wed. van … Moeder 
  Keijser, Frans Voogd  
  Gerritssen, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geertruijt, Hermanus 

en Lambert Lambertssen 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 Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

435 RAK  95 FOLIO:    159v DATUM:     28-01-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stuirman, Henrick Volmachtgever  
  Hoolboom, dr Rodolph Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan dr Rodolph Hoolboom om zijn zaken 

tegen de weduwe van Egbert Hermsen Muller waar te nemen en daarbij alles 
te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
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436 RAK  95 FOLIO:     159v DATUM:     24-01-1669 
 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cellissen, Hermen Schuldenaar  
  Hertgersen, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Hertgersen een bedrag van ƒ60 

c.g. wegens verkochte paarden dat hij belooft te betalen met Pinksteren 
1669, waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

437 RAK  95 FOLIO:     160 DATUM:     02-03-1669 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Post, Herman Stevensen Wdn. van Geertien Jacobs Vader 
  Eijbergen, Hendrick van Voogd  
  Warnarsen, Jurian Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter als moeders erfdeel te 

hebben gereserveerd ƒ6 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 
   

 

 

438 RAK  95 FOLIO:     160 DATUM:      08-03-1669 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijcken, Hendrick Borg Stadsbode 
  Rijcks, Balthasar Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant stelt zich borg voor Balthasar Rijcks, t.b.v. de kosten. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

439 RAK  95 FOLIO:     160 DATUM:    12-03-1669 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Eijbergen, Hendrick van Schuldenaar  
  Veen, Arent Schuldeiser  
     
 samenvatting Hendrick van Eijbergen belooft a.s. mei aan Arent Veen te betalen een 

bedrag van ƒ9-10-0 dat hij hem nog schuldig is, als bij verwonnen panden. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

440 RAK  95 FOLIO:     160v DATUM:     13-03-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Blockzijl, Henrick Meinen van Volmachtgever  
  Wolffsen, Helmich Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Helmich Wolffsen om zijn zaken waar 

te nemen, zowel binnen als buiten rechten en alles te doen wat comparant 
zelf ook gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

441 RAK  95 FOLIO:     160v DATUM:     04-05-1669 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Hendrick Comparant  
  Herms, Hendrickien Comparante Echtg. Jan G. Hein 
  Herms, Eltien Comparante Echtg. Hendrick Roelofs 
  Eeckholt, Pieter Voogd Burgemeester 
  Halffwege, Jan Henrixen Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van hun broer Albert Herms,  verklaren van de 

voogden hun ouderlijke goederen te hebben ontvangen, waarvoor zij hen 
bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

442 RAK  95 FOLIO:     161 DATUM:     12-05-1669 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hooggencamp, Hermen Luijcksen Comparant Wdn. Rijckjen Everts 
  Lindenhoft, Dirck Voogd  
  Meijer, Dirck Voogd  
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 samenvatting Comparant, erfgenaam van zijn overleden kinderen Geertien, Gerrigien en 

Evert Hermsen, verklaart van de voogden alle goederen te hebben 
ontvangen die zij onder hun berusting hadden, waarvoor hij hen bedankt met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

443 RAK  95 FOLIO:     161 DATUM:     26-06-1669  

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stroo, Hendrick Borg  
  Stroo, Abraham Begunstigde Broer 
     
 samenvatting Comparant staat borg voor zijn broer Abraham, zodat, indien deze erft van 

zijn moeder, dit bedrag in handen van de curatoren wordt gesteld.   
   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

444 RAK  95 FOLIO:     161 DATUM:     06-07-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Een stuk land en 6 schepel gezaai genaamd in de Spronck 
  Oldebroek, tussen Davidt v. Santen en de erven L. Evertsen 
   
 comparanten Haus, Hadewijch van Volmachtgeefster Wed. kapt. Drees 
  Sluijter, L. Momber Secretaris 
  Henrich, Jan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Jan Henrich om namens haar aan 

de weduwe van Dibbelt Feith, rechter van Oldebroek, een stuk land met alles 
wat erop groeit, over te dragen en zes schepel gezaai en verder alle 
noodzakelijke regelingen te treffen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

445 RAK  95 FOLIO:     161v DATUM:    12-07-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stuirman, Hendrick Crachtsen Volmachtgever IUDr - voogd 
  Twickeloo, Maria Geertruid van Volmachtgeefster Absent 
  Hanius, Franciscus Gevolmachtigde IUDr 
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 samenvatting Comparant, voogd over de kinderen van Jkr. Rodolph van Tellichhuisen en 
Jkr. Rodolph van Twickeloo,  heeft, evenals zijn niet aanwezige zuster, 
erfgename van juffr. R.S.Twickeloo, een volmacht verstrekt aan Franciscus 
Hanius om zijn zaken waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten, 
schulden te innen en geld te ontvangen en te doen wat verder noodzakelijk 
is. 

   
 bijzonderheden Eerste volmachtgever is burgemeester. 
   

 

 

446 RAK  95 FOLIO:     162 DATUM:     31-08-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Florissen, Henrick Volmachtgever  
  Mauritz, Joost Pieterssen Gevolmachtigde Schout te Bruchem 
     
 samenvatting Comparant, grootvader/voogd over de kinderen van Dirck Henrixen Kuijers 

en Methen Marsman, verstrekt een volmacht aan Joost Pieterssen Mauritz 
om de boedel van gemelde weeskinderen te administreren, geld te innen, 
goederen te verpachten e.d., kortom alles te doen wat noodzakelijk is en 
daarvan rekenschap af te leggen, met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

De bladzijden 163 t/m 176v zijn blanco. 

447 RAK  95 FOLIO:     177 DATUM:      26-05-1664 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Jochem Comparant  
  Jansz, Rijck Voogd  
  Lenertsz, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden zijn moeders goederen volledig te 

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

 

 

448 RAK  95 FOLIO:      177 DATUM:     25-06-1664 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Quint, Jan Comparant Echtg. Elsien Herms 
  Vriese, Heimen Voogd Burgemeester 
  Bentheim, Everwijn van Voogd Burgemeester - IUDr 
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 samenvatting Comparant verklaart van de voogden over de kinderen van burgemeester 

Heimen Hermsz Backers, ontvangen te hebben een bedrag van ƒ634-7 c.g. 
afkomstig van de boedelscheiding van de erfenis van Elsien Herms, 
waarvoor hij bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

449 RAK  95 FOLIO:     177 DATUM:      01-07-1664 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Driell, Hark van Gevolmachtigde  
  Vries, Maria de Volmachtgeefster Wed. Visser v. Driell 
  Baeck, Hermen de Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgeefster, heeft comparant op zijn beurt een volmacht 

verstrekt aan Hermen de Baeck om al haar zaken waar te nemen, zowel 
binnen als buiten rechten, hier en in Overijssel en alles te doen wat 
noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

450 RAK  95 FOLIO:     177v DATUM:     27-07-1664 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meeuwsen, Jan Comparant Echtpaar 
  Jacobs, Heiltien Comparante  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat hun (schoon)moeder Marrigien Jansz wed. van 

Meeuwis Janssen, het vaders erfdeel heeft uitgekeerd, waarvoor zij haar 
bedanken met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

451 RAK  95 FOLIO:     177v DATUM:     08-08-1664 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Fock, Jan Volmachtgever  
  Franssen, Jan Volmachtgever  
  Bonheman, Barnardt Gevolmachtigde IUDr 
     



155 
 

 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Barnardt Bonheman om al hun  
zaken waar te nemen, in het bijzonder die tegen Stientien Arendts, weduwe 
van Winolt Arentsen en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Naam gevolmachtigde is waarschijnlijk: Borneman. 
   

 

 

452 RAK  95 FOLIO:     177b DATUM:     15-08-1664 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vosbeen, Jan Volmachtgever  
  Baeck, Hermen de Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Hermen de Baeck om, in der minne of 

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

   
 bijzonderheden Geen 
.   

 

 

453 RAK  95 FOLIO:      177b DATUM:     02-09-1664 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bruinvis, Jan Gijsbertsz Schuldenaar  
  Coopsz, Hermen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hermen Coopsz een bedrag van 

ƒ130 c.g. dat hij op Martini a.s. belooft te betalen en waarvoor zijn persoon 
en goederen onderpand zijn, als bij verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

454 RAK  95 FOLIO:      177bv DATUM:    06-09-1664 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricksen, Jan(na) Volmachtgeefster Wed. Ph. Crijntsen 
  Hoogstraeten, H. Momber Secretaris 
  Leeuwendal, Jan van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Jan van Leeuwendal om haar zaken 

waar te nemen, in der minne of gerechtelijk en daarbij alles te doen wat 
noodzakelijk is, met macht van substitutie. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

455 RAK  95 FOLIO:     177bv DATUM:     07-09-1664 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dorsten, Jan Hendrixs van Schuldenaar  
  Haegedooren, Dirck Michielsz Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dirck Michielsz Haegedooren een 

bedrag van ƒ60 c.g. met rente, dat hij belooft te betalen op de vervaldag en 
waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn, als bij verwonnen 
panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

456 RAK  95 FOLIO:    178 DATUM:     18-09-1664 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Kaagschip met toebehoren 
   
 comparanten Jacobsz, Jan Schuldenaar Kerkmeester Emmeloort 
  Weert, Henrick Wil. vd Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Willemsz van de Weert een 

bedrag van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt 
hij zijn gerenoveerd kaagschip, dat hij twee jaar geleden in IJlst gekocht 
heeft en waarop nog een schuld rust van ƒ290 c.g. t.b.v. Sijmon Feiches. 
NB. in de kantlijn: op 08-05-1666 is de bekentenis hernieuwd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

457 RAK  95 FOLIO:    178 DATUM:     28-09-1664 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dursten, Joost Hermsz van Volmachtgever  
  Holte, Dirck Hermsz van ten Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Dirck Hermsz ten Holte om zijn 

zaken waar te nemen die hij hier of elders te doen heeft of krijgt, in der  
minne of gerechtelijk en daarbij alle noodzakelijke regelingen te treffen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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458 RAK  95 FOLIO:     178v DATUM:     02-11-1664 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenbergen, Johan Volmachtgever IUDr  - Voogd 
  Molter, Henrick Volmachtgever Voogd 
  Meer, Henrick ter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over Henrick ter Meer, verstrekken hem een 

volmacht om in Amsterdam te vorderen van Jan Petersz Kraij het geld dat 
hem, Henrick, toekomt uit een erfenis en verder de noodzakelijke regelingen 
te treffen, met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

459 RAK  95 FOLIO:    179 DATUM:     03-11-1664  

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Hofh, Jan Janssen op den Curator  
  Hartsuicker, Cornelis Egb. Curator  
  Vos, Frerick Willems Curator  
  Sweertsen, Dirck Voogd De weduwe van … 
     
 samenvatting Comparanten, curatoren over Willem Hartsuicker, bedanken de weduwe van 

Dirck Sweertsen voor het beheer van de goederen van Willem, met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

460 RAK  95 FOLIO:     179 DATUM:    12-11-1664 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schocker, Jacob Schuldenaar  
  Plate, Gerrit Hermsz Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrit Hermsz Plate wegens 

wijnaccijns een bedrag van ƒ30 c.g. dat hij met handtasting belooft heeft te 
betalen met Vastenavond, als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
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461 RAK  95 FOLIO:     179 DATUM:     24-11-1664 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Jennichien Wed. van Gerrit Engbertsz Moeder 
  Potgieter, Sijmon Hendr. Voogd  
  Vrijdach, Adriaen Otsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Egbert, Geertruidt en 

Fijtien Gerrits als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ50 c.g., te 
versterven van het ene kind op het andere, de dochters een bed met 
toebehoren en de zoon zijn vaders kleren en nog een kleed; hij 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 
   

 

 

462 RAK  95 FOLIO:     179v DATUM:     24-11-1664 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coijer, Jan Wdn. van Immichien Wijbrants Vader 
  Jansz, Arent Voogd  
  Higersz, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Rensien en Wijbrant 

Jansz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een rijksdaalder 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 
   

 

 

463 RAK  95 FOLIO:    180 DATUM:     02-12-1664 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aeltsz, Jan Schuldenaar Echtpaar 
  Rijckes, Hadewich Schuldenares  
  Heerde, Jan Gerrijtsz van Schuldeiser Echtpaar 
  Tijmens, Annichien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Gerrijtsen van Heerde en 

diens echtgenote een bedrag van ƒ75 c.g. tegen 5 procent per jaar, waarvoor 
hun persoon en goederen als onderpand dienen. 
NB. in de kantlijn: op 29-12-1665 is de akte hernieuwd. 

   
 bijzonderheden Geen 
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464 RAK  95 FOLIO:     180 DATUM:     03-12-1664 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wernersz, Jacob Schuldenaar Echtpaar 
  Pouwels, Aefien Schuldenares  
  Geersen, Toonis Schuldeiser Voogd 
  Pouwels, Jan Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de zoon van 

Jan Jansz, een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 5 procent en de verlopen rente 
sedert 1662, waarvoor hun roerende/onroerende goederen als onderpand 
dienen. 
NB. in de kantlijn: op 19-03-1666 is de akte hernieuwd.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

465 RAK  95 FOLIO:    180v DATUM:     09-12-1664 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Jan Comparant  
  Vriese, Jan Dirx Voogd Eerzaam 
  Asmus, Jelis Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de goederen van zijn grootvader 

Wijbrandt Jansz in goede orde te hebben ontvangen en bedankt hen voor 
het beheer ervan met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

466 RAK   95 FOLIO:     180v DATUM:     29-12-1664 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Camingen, Jurrien Herm. van Wdn. Juttien Toenis Vader 
  Evertsen, Claes Voogd  
  Janssen, Lambert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn drie minderjarige kinderen als moeders erfdeel 

te hebben gereserveerd twee pond groot samen 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 14-06-1666 meldt Toentien Jurriaens, mede namens 
haar twee broers, van bovenstaande te zijn voldaan en bedankt de voogden. 

   
 bijzonderheden Geen 
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467 RAK  95 FOLIO:     180v DATUM:     29-12-1664 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Engberts, Jacobien Wed. van Berent Franssen Moeder 
  Egbertsen, Aelt Voogd  
  Thijssen, Reiner Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Femmigien als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g. en belooft haar lezen, schrijven en 
een passend handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

468 RAK  95 FOLIO:    181 DATUM:     18-01-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirx, Jacob Wdn. van Meta Lous Vader 
  Dirx, Willem Voogd  
  Aertsen, Sweer Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aeltien, Louwe, 

Swaentien en Jan Jacobsz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd 
samen een bedrag van ƒ400 c.g., iedere zoon een veulen of twintig daalder 
en iedere dochter een bed met toebehoren en belooft hen lezen, schrijven, 
naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

469 RAK  95 FOLIO:     181v DATUM:     20-01-1665 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bouwer, Jan Cleisz Volmachtgever  
  Borneman, Bernhardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Bernhardt Borneman om zijn zaken 

waar te nemen, in der minne of gerechtelijk en in het bijzonder om van 
Haecke Annis en Solcke Gauckes een bedrag van ƒ55-15 c.g. te vorderen dat 
zij belooft hebben te betalen en daarbij het nodige te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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470 RAK  95 FOLIO:    181v DATUM:     17-01-1665 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Erf Stouwe  
   
 comparanten Bosman, jkr. Johan Comparant  
  Glaeuwe, jkr. Lambert Comparant De weduwe van … 
     
 samenvatting Comparant, mede namens de weduwe van jkr. Lambert Glaeuwe en als 

voogd over de jkrs. Johan en Werner toe Boecop, verklaart, na het akkoord 
dat gesloten is met jkr Gerhardt Vaecht toe Steenhuijzen  over het erf de 
Stouwe in Oosterholt, dat hij van deze een bedrag van ƒ4500 c.g. heeft 
ontvangen met rente, waarvoor zij dank uitspreken en waarvoor Gerhardt 
Vaecht, voor eventuele aanspraken, zijn persoon en goederen als onderpand 
stelt. 

   
 bijzonderheden Meer namen in de akte. 
   

 

 

471 RAK  95 FOLIO:     182 DATUM:    11-04-1665 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dursten, Joost Hermsen van Volmachtgever  
  Crabbe, Wijcher Jansz Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Wijcher Jansz Crabbe om van 

Borgert Prijs of Albert Jans, wonende aan de Zwartendijk, een bedrag van 
ƒ18 c.g. dat hem toekomt, te vorderen en daarbij alles te doen wat 
noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

472 RAK  95 FOLIO:    182v DATUM:    17-04-1665 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Metselaer, Jan Schuldenaar  
  Jansz, Meeuwes Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Meeuwes Jansz wegens een jaar 

huishuur een bedrag van ƒ28-10, d.w.z. ¾ van de gehele huur, dat hij met St. 
Jan a.s. belooft te betalen, als bij verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
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473 RAK  95 FOLIO:    182v DATUM:     17-04-1665 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Gijsbertsz, Jan Schuldenaar  
  Coops, Hannes Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant, bij wie Hannes Coops heden beslag wil laten leggen, verklaart 

voor Schepenen dat hij op a.s. 1 mei zijn schuld zal betalen en belooft noch 
de roodblaar koe bij hem op stal staande noch enige andere goederen te 
verkopen, zolang de schuld niet is afgedaan; bij in gebreke blijven, wordt het 
beslag uitgevoerd.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

474 RAK  95 FOLIO:     183 DATUM:     17-04-1665 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hansz, Jan Comparant  
  Wende, Dirck Jan. vd Voogd  
  Vriese, Jan Dirxen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden zijn ouderlijke goederen te hebben 

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

 

 

475 RAK  95 FOLIO:     183v DATUM:     08-05-1665 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albertsen, Jan Volmachtgever  
  Borneman, dr Bernardt Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant vertrekt een volmacht aan dr Bernardt Borneman om zijn zaken 

waar te nemen, zowel binnen al buiten rechten en in het bijzonder om de 
goederen van zijn overleden echtgenote, moeder en grootvader te 
ontvangen en verder alle noodzakelijke regelingen te treffen, zoals hij zelf 
gedaan zou hebben.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

476 RAK  95 FOLIO:     183v DATUM:     08-05-1665 
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 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Velde, Jacob Henrixen ten Schuldenaar  
  Rijswijck, Johan van Schuldeiser  
  Coopsen, Jan Borg  
  Graffhorst, Claes van Borg  
     
 samenvatting Comparant, bij wie Johan van Rijswijck beslag wil laten leggen, verklaart de 

komende weken een bedrag van ƒ300 c.g. te betalen en twee maanden later 
de resterende penningen, waarvoor hij twee personen heeft aangesteld die 
borg staan voor Gerbrandt Claessen van Graffhorst die voor honderd 
rijksdaalders met rente de schuld als die van hemzelf beschouwt gedurende 
twee maanden, mits schuldenaar en schuldeiser hun verantwoordelijkheden 
nemen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

477 RAK  95 FOLIO:     184 DATUM:     05-06-1665 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis den Bijbel 
  Kampen  
   
 comparanten Eeckholt, Jenneken Comparante Wed. H. van Hoogstraten 
  Breda, R. van Momber Secretaris 
     
 samenvatting Comparante verklaart van Sijwert Tjarrincks, koekenbakker en bezitter van 

het huis den Bijbel, ontvangen te hebben een bedrag van ƒ300 g.g. met 
rente, dat afkomstig is van dat huis, door haar overleden echtgenoot 
gekocht van de kinderen van Arent Brant, waarvan de papieren echter 
verdwenen zijn, die nu ongeldig worden verklaard.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

478 RAK  95 FOLIO:     184v DATUM:     04-08-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Telgt, Jan Gerards van Wdn. van Barbara Gerardts Vader 
  Doorneboeckholt, Jochum H. Voogd  
  Bloemendal, Barent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Janssen als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ5 c.g. en belooft hem lezen, schrijven en 
een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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479 RAK  95 FOLIO:     184v DATUM:     06-09-1665 
 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Spaerleers, Jennigien Hermen Schuldenares Wed. 
  Peters, Sacharias Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Sacharias Peters wegens 

achterstallige huishuur een bedrag van ƒ56 c.g. dat zij belooft te betalen 
tegen Kerstmis, als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

480 RAK  95 FOLIO:     185 DATUM:     26-09-1665 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wende, Jan Dirxen van de Comparant Voogd 
  Hugo, Hendrick Voogd De erven van … 
     
 samenvatting Comparant, voogd over Beertien Jans, verklaart van de erven van Hendrick 

Hugo, gewezen voogd van zijn pupil, alle goederen van haar overleden 
grootmoeder te hebben ontvangen, waarvoor hij hen bedankt met belofte van 
vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

481 RAK  95 FOLIO:     185 DATUM:     10-10-1665 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eeckhout, Jennigien Volmachtgeefster Wed. H. v. Hoochstraten 
  Hoochstraten, Christina v. Volmachtgeefster  
  Hoochstraten, Helena v. Volmachtgeefster  
  Hoochstraten, Michtelia v. Volmachtgeefster  
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Lelienberg, Arnold Gevolmachtigde Commies Staten Overijs. 
     
 samenvatting De weduwe en zusters van overledene hebben een volmacht verstrekt aan 

Arnold Lelienberg om al hun zaken waar te nemen die zij in Den Haag of 
elders in de provincie Holland hebben en daarbij te handelen zoals nodig is, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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482 RAK  95 FOLIO:     185v DATUM:     14-10-1665 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tegnegel, Johan G. gnt Volmachtgever Burgem.  -  Echtpaar 
  Drost, Margareta Volmachtgeefster  
  Hoemacker, Severijn  Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan jkr. Severijn Hoemacker om 

namens hen bij Lille van Jan Cornelissen Dronckaert of zijn 
vertegenwoordiger een bedrag van ƒ4200 c.g. met rente te ontvangen 
volgens obligatie en daarbij al het noodzakelijke te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

483 RAK  95 FOLIO:    186 DATUM:    28-10-1665 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pijl, Johan Crispijn Comparant Wdn. Hermanna Baeck 
  Crachts, Hermanna Comparante  
     
 samenvatting Comparanten verklaren gecedeerd te hebben aan de kinderen van wijlen 

Hermanna Baeck, Willimina en Margareta de Plaet, alle aanspraken op het 
legaat van ƒ3000 c.g. van wijlen Steven Wolters Cracht, waarvan hun 
voogden de ontvangst zullen moeten bevestigen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

484 RAK  95 FOLIO:    186  DATUM:    06-11-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rhenen, Jan van Wdn. van Aeltien Egberts Vader 
  Rhenen, Henrick van Voogd  
  Egbertsz, Jochum Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Berent Janssen van 

Rhenen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ800 
c.g. met een zilveren kop en beker, geschenk van zijn grootvader en belooft 
hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat van een 
goed vader wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn. Als 
onderpand gelden de goederen van comparants moeder, die nog bij zijn 
vader berusten.  
NB. in de kantlijn: op 25-07-1690 bedankt Berent Janssen van Rhenen zijn 
voogden met belofte van vrijwaring. 
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 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

485 RAK  95 FOLIO:     186v DATUM:     07-11-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Idses, Idien Wed. van Willem Bruinsz  
  Janssen, Willem  Voogd  
  Lenertsen, Toenis Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan, Bruin, Dirck, 

Willem en Pieter Willemsz 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  
   

 

 

486 RAK  95 FOLIO:    187 DATUM:    11-11-1665 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Valckenier, Jacob Henrixen Schuldenaar Voogd 
  Erckelens, Jacob Schuldeiser Weesvader 
  Sabé, Rogier Schuldeiser Idem 
     
 samenvatting Comparant, voogd over de kinderen van Henrick Coppien, verklaart schuldig 

te zijn aan de weesvaders van de stad, Jacob Erckelens en Rogier Sabé, een 
bedrag van ƒ120 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als onderpand stelt hij de 
uitkering van 15 g.g. per jaar die hij van Dirck Henrixen Coppien ontvangt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

487 RAK  95 FOLIO:    187 DATUM:    15-11-1665 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eckelboom, Jacob Henrixen Volmachtgever Voogd 
  Biese, Arent Martensen Volmachtgever Idem 
  Haen, Berend Janssen Volmachtgever Voogd 
  Wolffraet, Hermen Volmachtgever Idem 
  Stoelmacker, Berent Janssen Gevolmachtigde Amsterdam 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over het kind van Engbert Henrixen Eckelboom en 
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Annegie Peters en de anderen over de kinderen van Jan Henrix Blickslagers 
en Marrigien Peters, hebben een volmacht verstrekt aan Berent Janssen 
Stoelmacker om het geld te eisen en te ontvangen dat hun respectieve 
pupils via het testament van Geertien Jans echtgenote Leendert Janssen uit 
Amsterdam, tegoed hebben en daarbij de noodzakelijke dingen te doen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

488 RAK  95 FOLIO:     187v DATUM:     24-11-1665 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Leonarts, Johannes Schuldenaar Eerzaam 
  Hoolboom, Rodolph Schuldeiser IUDr 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Rodolph Hoolboom een bedrag van 

ƒ200 c.g. wegens een obligatie dd 29-05-1663, dat hij belooft heeft te betalen 
op de vervaldag in 1666, waarvoor hij als onderpand stelt zijn huis, hof en 
alle goederen, als bij verwonnen panden.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

489 RAK  95 FOLIO:    188 DATUM:     16-12-1665 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Uijtterwijck, Jacob van Volmachtgever  
  Steenbergen, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Johan Steenbergen om, in der 

minne of gerechtelijk, van Dirck Wessels uit Kamperveen de pachtgelden te 
vorderen die hem toekomen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

490 RAK  95 FOLIO:     188 DATUM:     09-01-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Fockinck, Jacob Comparant IUDr 
  Lambertsen, Dirck Voogd Overleden 
     
 samenvatting Comparant verklaart van de erven van zijn voogd de goederen van Franco 
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Geurts ontvangen te hebben, waarvoor hij hen bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

491 RAK  95 FOLIO:     188v DATUM:      22-01-1666 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dorsten, Joost Herms van Schuldenaar  
  Dorsten, Jan Dirx van Schuldeiser Voogd 
  Jacobs, Egbert Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over zijn kinderen een 

bedrag van ƒ400 g.g. wegens aan zijn broer verstrekte penningen, waarvoor 
hij zich als borg en participant had gemeld en dat hij belooft te betalen op 
26-04-1666; hij stelt zijn persoon en goederen als onderpand. 

   
 bijzonderheden Geen 

 

 

492 RAK  95 FOLIO:     188v DATUM:     29-01-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Courts, Jennichien Comparante  
  Deusinck, Dirck Jansz a.s. Echtgenoot  
  Franssen, Berent Voogd  
  Peterssen, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden al haar ouderlijke goederen te 

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

 

 

493 RAK  95 FOLIO:    189 DATUM:     08-02-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vinck, Jan Hendrix Comparant  
  Hoochstraten, Henrick van Voogd De erven van … 
     
 samenvatting Comparant verklaart van de erven van zijn voogd de goederen van zijn 

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

 

494 RAK  95 FOLIO:    189 DATUM:    13-02-1666 

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Helmichsen, Jan Wdn. van Hilligien Lamberts  
  Lambert, Roeloff Broer overledene  
     
 samenvatting Comparanten zijn onderling overeen gekomen dat de weduwnaar aan de 

broer een bedrag van ƒ300 c.g. betaalt in drie termijnen, in mei 1667, 1668 en 
1669 zonder rente, waarvoor de weduwnaar als onderpand stelt zijn persoon 
en goederen en waarbij de broer afziet van alle rechten op de erfenis van zijn 
zuster.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

495 RAK  95 FOLIO:     189v DATUM:     13-02-1666 

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Helmichsen, Jan Comparant Wdn. H. Lamberts 
  Roeloffs, Gogien Erfgenaam  
  Lamberts,Roeloff Erfgenaam  
  Jans, Coop Erfgenaam  
  Hermsen, Henrick Erfgenaam namens B. Claesen 
     
 samenvatting Comparant, optredend mede namens wijlen Jan Jansen, zoon van zijn vrouw 

uit haar huwelijk met Jan Claesen en de andere erfgenamen van Jan 
Janssen, zijn  onderling overeen gekomen dat deze aan Jan Helmichsen een 
bedrag van ƒ1150 c.g. zullen uitkeren, in vier termijnen, n.l. in mei 1666 enz. 
t/m mei 1669, alles zonder rente. Beide partijen zien af van verdere 
aanspraken op de erfenis van Jan Jansen, zowel die van vaders als van 
moeders zijde.  

   
 bijzonderheden Beroep Hermsen is vetermaker. 
   

 

 

496 RAK  95 FOLIO:    190 DATUM:     14-02-1666  

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Heerde, Jan Gerrijtsen van Wdn. Annichien Tijmens Vader 
  Heerde, Claes Janssen van Voogd  
  Dicker, Jan Tijmens Voogd  
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 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Maria, Gerrijt, Tijmen 

en Judith van Heerde als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen 
een bedrag van ƒ225 c.g., de dochters een bed met toebehoren en elk een 
zilveren lepel 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.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

497 RAK  95 FOLIO:     190 DATUM:     16-02-1666 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Casper, Jan Arentsen Schuldenaar  
  Passer, Jan Claessen Schuldeiser  
  Casper, Arent Arentsen Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Claessen Passer vanwege 

resterende betaling van zijn schip, een bedrag van ƒ200 c.g. waarvan hij nu 
belooft te betalen ƒ25 c.g., met Pasen ƒ75 c.g. en het overblijvende bedrag 
een jaar later, of eerder indien het schip is verkocht. Als borg stelt zich Arent 
Arentsen Casper. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

498 RAK  95 FOLIO:     190v DATUM:     19-02-1665 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eckelboom, Jan Frericksen Comparant  
  Eckelboom, Femme Frerix Comparante  
  Berentsen, Daniel Voogd  
  Eckelboom, Gerrijt Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden alle goederen te hebben 

ontvangen die onder hun berusting waren, waarvoor zij hen bedanken met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Datum is waarschijnlijk: 1666. 
   

 

 

499 RAK   95 FOLIO:     190v DATUM:     15-03-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Herms, Jacomijntien Wed. van Jan Jacobsen Moeder 
  Lambertsz, Jan Voogd  
  Jansz, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lisabeth, Lena en 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

500 RAK  95 FOLIO:     191 DATUM:     20-03-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coenders, Jannichien Wed. Lambert Hermsen Brouwer Moeder 
  Voet, Welmer Voogd  
  Graffhorst, Claes van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Albert Lambertsen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

501 RAK  95 FOLIO:      191 DATUM:     05-04-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Sijbrants, Jacobien Wed. van Goochien Frerix Moeder 
  Carsten, Carst Voogd  
  Lucassen, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Frerick Goochies als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g., een half 
dozijn hemden en een zilveren lepel en belooft hem lezen, schrijven en een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik, waarvoor haar huis 
onderpand is. 

   
 bijzonderheden Geen 
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502 RAK  95 FOLIO:     191v DATUM:     22-03-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ems, Jannes van Wdn. Geesien B. v. Tongeren Vader 
  Ems, Hendrick van Voogd  
  Santen, Willem van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Elsien en Hendrickien 

van Ems als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder 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 Geen 
   

 

 

503 RAK  95 FOLIO:    191v DATUM:     17-04-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lijffers, Jan Wdn. van Dirrickien Guerts Vader 
  Jansen, Jan Voogd  
  Hermsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Geertien Jans 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 verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

504 RAK  95 FOLIO:     191v DATUM:     23-04-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Weerts, Jacob de  Volmachtgever  
  Borneman, Bernhardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Bernhardt Borneman om hier of 

elders zijn zaken waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten, in het 
bijzonder tegen Reeuwert Woltersen, met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

505 RAK  95 FOLIO:     192 DATUM:     09-05-1666 
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 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Buiten Nieuwstraat 
   
 comparanten Peters, Jennichien Schuldenares Wed. H. D. Kistemaecker 
  Sluijter, L. Momber Secretaris 
  Flitser, Marmeduck Schuldeiser Voogd 
  Gosensen, Peter Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan de voogden over Annichien Lucas, 

dochter van Petertien Gosens, een bedrag van ƒ50 tegen 5 procent per jaar, 
waarvoor haar huis onderpand is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

506 RAK  95 FOLIO:     192 DATUM:     12-05-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Jacob Comparant  
  Everts, Jan Voogd  
  Mulders, Egbert Hermsz Voogd Overleden 
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de goederen van zijn vader te hebben 

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

 

 

507 RAK  95 FOLIO:     192v DATUM:      14-05-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricks, Jan Wdn. van Hilligien Gerrits Vader 
  Teijnen, Jan Gerrits Voogd  
  Storm, Gerhardt Jansen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Aeltien Jans als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 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 
   

 

 

508 RAK  95 FOLIO:     192v DATUM:     21-05-1666 
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 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cock, Jan Janssen Comparant  
  Cock, Trijntien Jansen Echtgenote  
  Weert, Jacob Willemsz vd Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogd de goederen van hun ouders te 

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

 

 

509 RAK  95 FOLIO:     193 DATUM:     15-06-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Florissen, Jan Wdn. van Mechteld Bouwens Vader 
  Dirxen , Peter Voogd  
  Rijxen, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Henrickien Jans 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

510 RAK  95 FOLIO:     193 DATUM:     05-07-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dursten, Joost Hermssen van Volmachtgever  
  Randen, Johannes van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Johannes van Randen om in 

Steenwijk of in de regio zijn uitstaande geld te vorderen en daarbij alle 
noodzakelijke handelingen te verrichten met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

511 RAK  95 FOLIO:     193v DATUM:     27-07-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Vriesenburg, Jacobus Comparant  
  Engbert, Jan Carsten van ‘t Voogd  
  Vriese, Jan Dirxs Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de goederen van zijn grootmoeder te 

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

 

 

512 RAK  95 FOLIO:     193v DATUM:     10-08-1666 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Huizen, erven en wheren 
  Kampen, Burgwal en Nieuwmarkt 
   
 comparanten Suijrhoff, Itien Comparante  
  Harweijer, Aper Momber  
  Steenbergen, Johan Voogd Secretaris 
  Walaeus, ds Balduinus Koper  
     
 samenvatting Comparante en de voogd over haar kinderen hebben, na verkrijgen van 

speciale autorisatie dd 02-08-1666, aan ds Balduinus Walaeus als onderpand 
gesteld hun huizen in de stad voor de evictie van een hof aan de overkant 
van de IJssel aan hem verkocht voor een bedrag van ƒ975 c.g.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

513 RAK  95 FOLIO:     194v DATUM:     15-08-1666 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Daems, Jan Schuldenaar  
  Embaelort, Albert Clasen v. Schuldeiser  
  Embaelort, Jan Clasen van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Albert en Jan Clasen van Emmelert 

een bedrag van ƒ67-17 c.g. dat hij belooft te betalen over een maand, 
waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn, als bij verwonnen 
panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

514 RAK  95 FOLIO:     194v DATUM:     16-08-1666 

 onderwerp Verklaring 
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 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, t.o. het Raadhuis 
   
 comparanten Eeckholt, Jannigien Comparante Wed. H. v. Hooghstraten 
  Steenbergen, Joan Momber Secretaris 
  Hoijer, Hendrick Hermsen Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparante verklaart van Hendrick Hermsen Hoijer te hebben ontvangen 

een bedrag van ƒ100 g.g. met rente, dat door Goijgen Arens was opgenomen 
op een huis en waarvan de originele rentebrief niet is te vinden; zij bedankt 
schuldenaar met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

515 RAK  95 FOLIO:      195 DATUM:     21-08-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Veen, Johan Volmachtgever Curator 
  Hoolboom, Rodolph Volmachtgever Idem 
  Bollinck, Gerrijt Volmachtgever Idem 
  Huiskens, Albertus Gevolmachtigde IUDr  -  Ootmarsum 
     
 samenvatting Comparanten, curatoren over de desolate boedel van David Japin, 

verstrekken een volmacht aan Albertus Huiskens om namens hen te 
interveniëren voor Henrick Driesman uit Ootmarsum tegen zodanige 
aanspraak als Christiaen Radijs uit Zwolle maakt over een gepretendeerde 
betalingsopdracht van David Japin aan Driesman en daarbij alle 
noodzakelijke dingen te doen met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

516 RAK  95 FOLIO:    195v DATUM:     30-08-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Odekercke, Jan Pietersen van Volmachtgever  
  Cleef, Henrick Willemsen van  Volmachtgever  
  Heuvel, Geurt van den Gevolmachtigde Haarlem 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Geurt van den Heuvel om in 

Haarlem of de provincie Holland al hun zaken waar te nemen en in het 
bijzonder om van Gerrit Greve, koopman te Haarlem, in der minne of 
gerechtelijk, het geld te vorderen dat zij tegoed hebben en alles te doen wat 
daarvoor noodzakelijk is met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
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517 RAK  95 FOLIO:    195v DATUM:     30-08-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mathijsen, Jan Comparant  
  Conraetsen, Conraet Voogd  
  Karsten, Mijchiel Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van  zijn voogden alle goederen te hebben ontvangen 

die zij onder hun berusting hadden, waarvoor hij hen bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

518 RAK  95 FOLIO:     196 DATUM:     07-09-1666  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsen, Jan Volmachtgever  
  Bijsterbos, Jan Martensen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Jan Martensen Bijsterbos om in 

der minne of gerechtelijk het geld te eisen dat hij van wijlen Melgior Marteres 
nog tegoed heeft, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

519 RAK  95 FOLIO:      196 DATUM:     13-09-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eijmberts, Jannigien Wed. van Jan Hendricks Moeder 
  Evertsen, Claes Voogd  
  Jansen, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Hermen Jansen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft hem te verzorgen 
tot zijn meerderjarigheid en hem een handwerk te laten leren en te doen wat 
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

520 RAK  95 FOLIO:      196v DATUM:     19-09-1666 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrix, Jennigien Volmachtgeefster Echtg. Wolter J. Backer 
  Breda, R. van Momber Secretaris 
  Velthoen, Rutger Janssen Gevolmachtigde  
  Stro, Abraham Gerrijts Gevolmachtigde Stadsmajoor 
     
 samenvatting Comparante heeft wegens afwezigheid en ziekte van haar echtgenoot, een 

volmacht verstrekt aan Rutger Janssen Velthoen en Abraham Gerrijts Stro 
om haar zaken waar te nemen tegen de boedel van Steven Gerrijtsen, met de 
curatoren de boedel te liquideren en verder alles te doen wat noodzakelijk is 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

521 RAK  95 FOLIO:     196v DATUM:     19-09-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrix, Jennigien Wed. van Marcus Jaspersen Moeder 
  Coopssen, Henrick Voogd  
  Janssen, Ariaen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrick en Marcus 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen honderd daalders (van 30 
stuivers), 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 
   

 

 

522 RAK  95 FOLIO:     197 DATUM:     22-09-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Immitien Wed. Jan Ger. v. Nieuwenburgh Moeder 
  Gerritsen, Cornelis Voogd  
  Nieuwenburgh, Dirck G. v. Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Adriana en Sara van 

den Nieuwenburgh als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag 
van ƒ150 c.g. en nog ƒ30 c.g. voor vaders kleren, de hemden zullen bewaard 
worden en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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523 RAK  95 FOLIO:     197v DATUM:     28-09-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsen, Jan Comparant  
  Cristoffers, Cristiaen Voogd  
  Woltersen, Reijndert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de goederen van zijn moeder te 

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

 

 

524 RAK  95 FOLIO:     197v DATUM:     29-09-1666 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Isacksen, Jan Schuldenaar Echtpaar 
  Backers, Jannigien Schuldenares  
  Eckelboom, Gerrit Schuldeiser Voogd 
  Holte, Hermanus ten Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Wegens achterstallige huur van de bleek, verklaren comparanten schuldig te 

zijn aan de voogden over de kinderen van wijlen Gerrit van Dijck een bedrag 
van ƒ200 c.g., dat zij beloven af te betalen met 10 stuivers per week of meer, 
en waarvoor zij als onderpand stellen hun goederen, zoals Jan Hendricksen, 
stadsroededrager, in zijn inventaris heeft vermeld op 18-09-1666.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

525 RAK  95 FOLIO:     198 DATUM:     15-10-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Emmeloort, Jacob Jansen van Volmachtgever  
  Toll, dr Philip Theodoor Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan dr Philip Theodoor Toll om zijn 

zaken waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en daarbij alles te 
doen wat nodig is met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

526 RAK  95 FOLIO:     198 DATUM:     15-10-1666 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoorn, Isack Abrahamsz van Volmachtgever  
  Hof, Gerrit Lubbertsz Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Gerrit Lubbertsz Hof om in 

Vollenhove, in der minne of gerechtelijk van Peter Arentsz Grasmantel of zijn 
vertegenwoordiger met voldoende waarborg mee te nemen zekere zwarte 
merrie, door Moses Lodewijcks alhier gevangen en in Haarlem van 
comparant gestolen en verkocht aan Grasmantel en daarbij alle 
noodzakelijke handelingen te verrichten met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

527 RAK  95 FOLIO:     198v DATUM:      16-10-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Harms, Jannichien Comparante  
  Henrixen, Jan Schoonvader  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar schoonvader alle goederen van haar opuders 

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

 

528 RAK  95 FOLIO:     198v DATUM:     10-11-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, buiten de Hagenpoort 
   
 comparanten Hendricks, Jannigien Wed. van Hendrick Hendricksen Moeder 
  Hanneman, Lambertus Voogd  
  Slodt, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hendrick en Maria 

Hendricks als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van 
ƒ350 c.g. waarvoor zij haar huis als onderpand stelt; 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 
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529 RAK  95 FOLIO:     199 DATUM:      16-11-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Stuijl, Johannes Volmachtgever Conrector 
  Olen, Hendrick van Gevolmachtigde Burgem. Nordhorn 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Hendrick van Olen om de boedel te 

beheren en af te wikkelen die op zijn echtgenote Margareta van Bentheim is 
vervallen en door het overlijden van dr Colen op hem, comparant en daarbij 
alles te doen wat noodzakelijk is met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

530 RAK  95 FOLIO:     199 DATUM:     28-11-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bartolts, Jennichien Comparante  
  Binnenbeeck, Jan Glaudi Echtgenoot  
  Geurtsen, Goosen Voogd  
  Doorne, Christoffer van  Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de goederen van haar ouders en die 

van Sijmon Duim en Barbara van den Oever ontvangen te hebben, waarvoor 
zij hen bedankt met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

531 RAK  95 FOLIO:     199v DATUM:     04-12-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Veen, Jan Janssen vd Wdn. van Tommeltie Claes Vader 
  Spanjaert, Claes Hendrix Voogd  
  Veen, Hendrick Janssen vd Voogd  
  Zuiderweert, Hendrick Jans. Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Claes Janssen als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1000 c.g. alle 
lijfstoebehoren, zilver en goud, waarvoor hij zijn persoon en goederen als 
onderpand stelt 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 04-07-1667 verklaren de voogden dat de kleren ƒ218  
c.g. hebben opgebracht en dat dit bij de vader op rente is gezet, waarvoor 
deze ƒ10 c.g. per jaar vergoedt.  
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 bijzonderheden Geen 
   
 

 

532 RAK   95 FOLIO:      200 DATUM:     28-11-1666  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf genaamd Oostenbensinge 
  Steenwijckerwolt 
   
 comparanten Twickeloo, Johanna van Volmachtgeefster  
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Baeck, Hermen de Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante, erfgename van haar zusters Geertruit en Judith van Twickeloo, 

heeft een volmacht verstrekt aan dr Hermen de Baeck om namens haar aan 
haar neef jkr Rodolph van Twickeloo voor het scholtengericht van 
Steenwijck en Steenwijckerwolt te transporteren het eigendom van haar erf 
met alles wat erbij hoort, waarvoor zij met haar persoon en goederen instaat 
voor eventuele aanspraken van haar erfgenamen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

533 RAK  95 FOLIO:     200v DATUM:     08-12-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bassen, Johannes van Wdn. van Maria Jacobs Vader 
  Bassen, Willem Jansz Voogd  
  Truitman, Daniel Jacobsz Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Frederick Bassen 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 Geen 
   

 

 

534 RAK  95 FOLIO:     201 DATUM:     15-01-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bollinck, Jan Wdn. van Dieuwertien Carst Vader 
  Bollinck, Gerrit Voogd  
  Hoolboom, Roelof Voogd IUDr 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geertruidt en Lucretia 
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Bollinck als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ100 c.g. en 
samen de lijfstoebehoren en belooft hen lezen, schrijven en een passend 
handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. Als onderpand voor het kinderbewijs stelt hij zijn 
roerende/onroerende goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

535 RAK  95 FOLIO:     201v DATUM:     05-02-1667 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrix, Jannichien Comparante  
  Lieffertsen, Dirck a.s. Echtgenoot  
  Gerritsen, Engbert Voogd  
  Molter, Henrick Jansz Voogd Overleden 
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de goederen van haar vader te 

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

 

 

536 RAK  95 FOLIO:      201v DATUM:     12-02-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reintssen, Johannes Volmachtgever  
  Baeck, Herman de Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Herman de Baeck om al zijn zaken 

waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en daarbij alles te doen wat 
noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

537 RAK  95 FOLIO:     202 DATUM:     13-02-1667 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jillissen, Jan Comparant  
  Dorsten, Jan Dirxen van Voogd  
  Bevers, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de goederen te hebben ontvangen die 
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zij onder hun berusting hadden, waarvoor hij hen bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

538 RAK  95 FOLIO:     202 DATUM:     18-02-1667 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cortelinck, Jan Comparant  
  Cortelinck, Annechien Comparante  
  Cortelinck, Elsien Comparante Darmstadt - absent 
  Leenderts, Gerrit Voogd  
  Brul, Leendert Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Mechtelt Cortelinck echtgenote van Geert 

Giervoerden, melden van hun voogden de erfenis van Mechtelt te hebben 
ontvangen, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

539 RAK  95 FOLIO:      202v DATUM:     21-02-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricksen, Jan Wdn. van Anna Hendricks Vader 
  Velthuijs, Peter Voogd Sergeant 
  Pas, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Hendrickien Jans als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 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 Comparant is soldaat onder kapitein Uijterwijck. 
   

 

 

540 RAK  95 FOLIO:     202v DATUM:      02-03-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coops, ds Johannes Volmachtgever  
  Coops, Marten Gevolmachtigde Broer 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan zijn broer om namens hem, 
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zowel binnen als buiten rechten, al zijn zaken waar te nemen en het nodige 
te doen met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

541 RAK  95 FOLIO:     203 DATUM:     06-03-1667 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aertsen, Jan Voogd  
  Jansen, Hendrick Voogd  
  Petersen, Jan Gewezen voogd  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over Louwe Swiers, zoon van Swier Aertsen en Trine 

Louwe, verklaren van de gewezen voogd de goederen van pupils moeder te 
hebben ontvangen, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

542 RAK  95 FOLIO:     203 DATUM:     09-03-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kroon, Jacob Wdn. van Luijtien Jans Vader 
  Jansen, Lambert Voogd  
  Smidt, Dirrick Voogd Mr chirurgijn 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jannes Kroon als moeders 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

543 RAK  95 FOLIO:     203v DATUM:     15-03-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Steenbergen, Jacob Roeloffsen Volmachtgever Voogd 
  Jargharson, N. N. Gevolmachtigde Zutphen 
     
 samenvatting Comparant, voogd over de kinderen van Berend Avercamp en Mechtelt 

Hoberincx, heeft een volmacht verstrekt aan N. N. Jargharson, procurator, 
om zijn zaken in Zutphen waar te nemen, die betrekking hebben op het 
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overlijden van de weduwe van wijlen Dirck Hoberinck en van Evert Evertsen 
Hoberinck, met de crediteuren te overleggen, schulden te betalen enz., 
kortom alles te doen wat noodzakelijk is.     

   
 bijzonderheden Comparant is ontvanger van Mastenbroek. 
   

 

 

544 RAK  95 FOLIO:     203v DATUM:     16-03-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Amhof, Jacob Volmachtgever Schrijver 
  Tollius, Philippus T. Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Philippus T. Tollius om bij arrest te 

procederen tegen Thomas Borrus en daarbij al het noodzakelijke te doen, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Comparant is schrijver van kapitein Hillensbergen. 
   

 

 

545 RAK  95 FOLIO:     204 DATUM:     02-04-1667 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Linde, Jan van der Comparant  
  Harweijer, Aper Voogd  
  Marle, Reinier van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart zijn voogden te bedanken voor het goede beheer van 

zijn goederen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

546 RAK  95 FOLIO:      204 DATUM:     23-04-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eeuwis, Jan Volmachtgever Uit Friesland 
  Wolf, H. de Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan H. de Wolf om zijn zaken waar te 

nemen, zowel binnen als buiten rechten, met macht van substitutie. 
   
 bijzonderheden Geen 
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547 RAK  95 FOLIO:    204v DATUM:     29-04-1667 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ides, Jan Volmachtgever  
  Hoolboom, R. Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan R. Hoolboom om zijn zaken waar te 

nemen, in het bijzonder die tegen Jaques Croon, brouwer en Claes van 
Grafhorst, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

548 RAK  95 FOLIO:     204v  DATUM:     15-05-1667 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis, adres niet vermeld 
   
 comparanten Worst, Jan Coopsz Voogd  
  Wijringen, Hendrick van Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van Aeltien Jans en Gerrit Alberts, 

verklaren voor Geertruijt Gerrits het geld, ƒ300 c.g., te hebben ontvangen, 
afkomstig van de verkoop van haar vaders huis, via mr Jan Matheuw. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

549 RAK  95 FOLIO:     204v DATUM:     10-06-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jonas, Jan Gevolmachtigde  
  Colmar, Barbara van Volmachtgeefster Wed. mr S. Angier 
  Langenburgh, ds Goswinus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft op zijn beurt een volmacht verstrekt aan ds Goswinus 

Langenburgh om namens haar, zowel binnen als buiten rechten, het geld te 
vorderen dat zij heeft uitstaan bij Bartholt Brandenburgh en daarbij de 
noodzakelijke maatregelen te treffen. 

   
 bijzonderheden Overledene, mr Samuel Angier, was Engels koopman te Dordrecht.   
   

 

 

550 RAK  95 FOLIO:     205 DATUM:     12-06-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Jennigien Wed. van Jan Egberts Moeder 
  Egbertsen, Jan Voogd  
  Henrixen, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Hendrick Jansen 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. 
NB. in de kantlijn: op 22-06-1691 bedankt Hendrick Jansen zijn voogden met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

551 RAK  95 FOLIO:     205v DATUM:    01-07-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Landerijen 
  Heerde 
   
 comparanten Ridder, Jan Egberts Volmachtgever Echtpaar 
  Aelts, Hendrickien Volmachtgeefster  
  Landsdouwe, Jan van Volmachtgever Voogd 
  Jacobs, Jan Volmachtgever Voogd 
  Dirxen, Tijmen Gevolmachtigde Heerde 
     
 samenvatting Comparanten en de voogden over Lambert Lamberts, zoon van comparante 

en wijlen Lambert Egberts, hebben een volmacht verstrekt aan Tijmen Dirxen 
om namens hen zekere landerijen te verkopen, geld te ontvangen, te 
transporteren enz., alles te doen wat comparanten zelf ook gedaan zouden 
hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

552 RAK  95 FOLIO:     206 DATUM:     04-07-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 Comparanten Steventsen, Jan Wdn. van Marrigien Willems Vader 
  Willems, Wouter Voogd  
  Ibinck, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lubbe en Gesse Jans 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen honderd daalders, een 
bed met toebehoren en een passende uitzet en belooft hen lezen, schrijven 
en naaien te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
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553 RAK  95 FOLIO:     206 DATUM:     23-07-1667 
 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Maten, Jacob van der Comparant  
  Langenburg, D. Gevolmachtigde  
  Omgroevius, Ds  Volmachtgever  
     
 samenvatting Comparant heeft gerechtelijk geaccepteerd, ingevolge een arrest uit 

Amsterdam, D. Langenburg als gevolmachtigde tijdig kost en schadeloos te 
stellen en stelt daarom de rente die hij hier van de stad ontvangt, als 
onderpand. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

554 RAK  95 FOLIO:     206v DATUM:     05-08-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Os, Joan van Volmachtgever Koopman – A’dam 
  Langenburgh, ds Goswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan ds Goswinus van Langenburgh om 

zijn zaken waar te nemen tegen Henric van Dorsten, zowel binnen als buiten 
rechten en daarbij alle noodzakelijke dingen te doen met macht van 
substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

555 RAK  95 FOLIO:    206v DATUM:     20-08-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Jan Volmachtgever  
  Maersen, Gerrit Volmachtgever  
  Geertsen, Teunis Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Teunis Geertsen om hun zaken 

hier in de stad of elders waar te nemen, met name die tegen Albert Lubberts 
en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

556 RAK  95 FOLIO:     207 DATUM:     23-08-1667 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alberts, Jan Volmachtgever Visser -  Blokzijl  
  Ridder, Jacob Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jacob Ridder om van de weduwe van 

Peter Gijsbertsz, in der minne of gerechtelijk, het geld te eisen (dat hem 
toekomt) en alles te doen wat nodig is met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

557 RAK  95 FOLIO:     207 DATUM:    11-09-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Heijde, Johan Died. baron de Volmachtgever  
  Budela, Anna Volmachtgeefster Geb. gravin .. 
  IJsselmuiden, Lucas van Gevolmachtigde t.Scholingercamp 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Lucas van IJsselmuiden tot 

Schollingercamp, drost van Walchenburg, om namens hen te vorderen van 
de heer Peterssom markies van Westerlo, in der minne of gerechtelijk, het 
geld van de achterstallige termijnen dat deze belooft heeft te betalen en 
daarbij alles te doen wat noodzakelijk is met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Comparante is geboren gravin van Bronckhorst tot Batenburg. 
  Volmachtgever: tot Ootmarshuijsen 

 

 

558 RAK  95 FOLIO:     207v DATUM:     13-09-1667 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersen, Jan Schuldenaar  
  Wijringen, Peter Hendr. Schuldeiser De erven van … 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de erfgenamen van Peter 

Hendricksz van Wijringen een bedrag van ƒ70 c.g. met rente en belooft dit te 
betalen in mei a.s., als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

559 RAK  95 FOLIO:     208 DATUM:     13-09-1667 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pauw, Jan Helmichsz Volmachtgever  
  Tollius, P. Theodorus Gevolmachtigde Advocaat 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan P. Theodorus Tollius om zijn 

zaken waar te nemen, persoonlijke en ook die als voogd, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

560 RAK  95 FOLIO:     208 DATUM:      17-09-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lucas, Jenneken Wed. van Bastiaen Philips Moeder 
  Jansz, Berent Voogd  
  Berents, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Bastiaen als vaders 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

561 RAK  95 FOLIO:     208v DATUM:    20-09-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thijs, Joucke Volmachtgever  
  Tollig, Philip Theod.  Gevolmachtigde Advocaat 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Philip Theod. Tollig om zijn zaken 

waar te nemen en te handelen zoals comparant, indien aanwezig, zou 
hebben gedaan met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Naam gevolmachtigde moet waarschijnlijk zijn: Tollius. 
   

 

 

562 RAK  95 FOLIO:      208v DATUM:       

    
 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Rijnvisch, Jan Comparant  
  Ligger, Jan Voogd  
  Water, Lubbert ten Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de goederen van zijn grootvader en 

vader te hebben ontvangen, waarvoor hij hen bedankt 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

563 RAK  95 FOLIO:     209 DATUM:    25-11-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Olen, Johannes van  Volmachtgever Predikant  -  voogd 
  Dijck, Henrick Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, voogd over de kinderen van Gerrit Coenradus, verstrekt een 

volmacht aan Henrick Dijck om in Epe, Gelderland of elders op de Veluwe 
zijn zaken waar te nemen en daarbij al het noodzakelijke te doen met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

564 RAK  95 FOLIO:     209 DATUM:     28-11-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Jannigien Wed. van Evert Hermsen Moeder 
  Lijndraijer, Hermen Egb. Voogd  
  Gerritsz, Albert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Dirrick en Trijntien 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

565 RAK   95 FOLIO:     209v DATUM:     03-12-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kerckering, Jan Gevolmachtigde  
  Sterck, Jan Volmachtgever Koopman Amsterdam 
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  Wolfsen, Helmich Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant geeft op zijn beurt een volmacht aan Helmich Wolfsen om de 

zaken van zijn opdrachtgever waar te nemen en daarbij alles te doen wat 
comparant ook gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

566 RAK  95 FOLIO:     209v DATUM:     11-12-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egberts, Jan Volmachtgever  
  Langenburgh, ds Goswinus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan ds Goswinus Langenburgh om zijn 

zaken waar te nemen, in het bijzonder die tegen Wijer Beeltsnijder 
Steenbergen en Evert Wijnties Smitt, deze tot een goed einde te brengen en 
verder alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

567 RAK  95 FOLIO:    210 DATUM:     24-12-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tegnegel, Johan G. gnt Volmachtgever Echtpaar 
  Drost, Margareta Volmachtgeefster  
  Tegnegel, Reijnder G. gnt Volmachtgever Burgemeester-voogd 
  Edeler, Balthasar Gevolmachtigde Notaris 
     
 samenvatting Comparanten, mede als voogd over de zoon van Agnes Drost en Jurrien G. 

gnt Tegnegel, verstrekken een volmacht aan Balthasar Edeler om de 
uitstaande gelden en renten in het sticht van Munster te ontvangen en door 
te sturen en verder alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Gevolmachtigde is notaris aan het vorstelijke hof van de Munstersche 

Geestelijkheid. 
   

 

 

568 RAK  95 FOLIO:     210v DATUM:    19-12-1667 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Erf genaamd Banninck 
  Ambt van Brummerkerspel 
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 comparanten Steenbergen, Jacob Roeloffsen Comparant Voogd 
  Vos, Margarita Koopster Wed. Marienburgh 
     
 samenvatting Comparant, voogd over Peter en Elisabeth Avercamp, kinderen van Berent 

Avercamp en  Elisabeth Hogerinck, verklaart, na ontvangst van de gelden, 
overgedragen te hebben aan Margarita Vos 1/6

e
 gedeelte van een erf, 

leenplichtig aan de Abdis van Brummen en dat heeft toebehoord aan de 
pupillen, met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

569 RAK  95 FOLIO:     211 DATUM:     14-01-1668 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Doth, Jan Aeltsen Schuldenaar  
  Heerde, Jan van  Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant belooft tegen Pasen of Pinksteren te betalen aan Jan van Heerde 

een bedrag van ƒ75 c.g. met rente, voor welk bedrag schuldeiser reeds 
beslag heeft laten leggen op zijn huis. Indien hij niet betaalt, zal het beslag 
worden uitgevoerd op St. Michaelis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

570 RAK  95 FOLIO:     211 DATUM:     14-01-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Eckelboom, Jacob Henrixs Volmachtgever Voogd 
  Driesen, Arent Martensz Volmachtgever Voogd 
  Haen, Berent Janssen Volmachtgever Voogd 
  Wolffraet, Hermen Volmachtgever Voogd 
  Janssen, Berent  Gevolmachtigde Amsterdam 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over het kind van wijlen Anneken Peters en de 

anderen over de kinderen van Jan Henrixs Blickslagers en Marrigje Peters, 
verstrekken een volmacht aan Berent Janssen om namens hun pupillen, 
erfgenamen van Geertien Jans, gewezen echtgenote van Leendert Jansz uit 
Amsterdam, de nagelaten goederen te verkopen, het geld te ontvangen, te 
transporteren enz. en verder al het noodzakelijke te doen. 

   
 bijzonderheden Gevolmachtigde is stoelenmaker. 
   

 

 

571 RAK  95 FOLIO:     211v DATUM:     21-01-1668 
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 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Luicassen, Jacob Comparant  
  Jans, Trijntien Echtgenote  
  Crueger, Jan Berentsen Voogd  
  Croon, Jacob Voogd Overleden 
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden alle goederen van zijn ouders te 

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

 

 

572 RAK  95 FOLIO:     211v DATUM:     30-01-1668 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Abeltsen, Jan Wdn. van Stijntien Jans Vader 
  Blat, Gerrit Jansen Voogd  
  Arentsen, Henrick Voogd Gravenmaker 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Abel Jansen als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd al haar lijfstoebehoren, die worden verkocht 
en waarvan het geld de zoon toekomt 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 
   

 

 

573 RAK  95 FOLIO:     212 DATUM:     27-02-1668 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Quint, Jan Comparant Echtpaar 
  Herms, Elsien Comparante  
  Spraeckman, Thuenis Erfgenaam Wdn. G. Goosens 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van haar grootmoeder Elsien Herms, verklaren 

van Thuenis Spraeckman te hebben ontvangen een bedrag van ƒ350 c.g. 
voor de fideicommisse geit die op wijlen Geesken Goosens was overgegaan 
en daarna op comparanten en dit alles met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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574 RAK  95 FOLIO:     212 DATUM:     05-03-1668 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hidding, Johannes Comparant  
  Engbert, Johan Carsten v .’t  Voogd Kerkmeester 
  Borneman, Bernardt Voogd Overleden 
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van zijn voogden alle goederen 

die onder hun berusting waren, waarvoor hij hen bedankt.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

575 RAK  95 FOLIO:     212v DATUM:     23-04-1668 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Oosterdorp, Jurrien Dirxen van Wdn. Stijntien Sijbrants Vader 
  Petersen, Jan Voogd Schoenmaker 
  Cochenoort, Claas Cuiper Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Barent en Dirck 

Jurriaensen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ30 c.g. samen en 
de opbrengst van de lijfstoebehoren, waarvan de vader het vruchtgebruik 
heeft 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 
   

 

 

576 RAK  95 FOLIO:     213 DATUM:     21-05-1668 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Laurensen, Jan Comparant Voogd 
  Laurensen, Dirrick Comparant Voogd 
  Stercke, Claes Voogd De weduwe van … 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van Jacob Geersz en Tine Laurens, 

hebben van de weduwe van de gewezen voogd de papieren van de 
administratie ontvangen, waarvoor zij de weduwe bedanken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

577 RAK  95 FOLIO:     213 DATUM:     04-05-1668 
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 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Abrahams, Willemtien Schuldenares Wed. G. Lasman 
  Steenbergen, J. Momber Secretaris 
  Abrahams, Sara Schuldeiseres Zuster 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan haar zuster Sara een bedrag van 

ƒ500 c.g. tegen 5 procent per jaar, waarvoor zij met persoon en goederen 
garant staat. Mocht Sara vóór haar overlijden, dan zal het bedrag bij haar 
erfenis worden gevoegd.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

578 RAK  95 FOLIO:   213v DATUM:     22-05-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelissen, Isebrant Volmachtgever  
  Ottens, Hercke Volmachtgever  
  Hoff, A. Gevolmachtigde Secretaris 
  Wolthuijs, Hendrick Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan A. Hoff en Hendrick Wolthuijs  

om hun zaken waar te nemen tegen het erfhuis van Geertien Roelofs en deze  
zaken tot een goed einde te brengen met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

579 RAK  95 FOLIO:     213v DATUM:     02-06-1668 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Blat, Jaques Willemsz Comparant  
  Schinkel, Gerrit Mensen Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Gerrit Mensen Schinkel ontvangen te hebben als 

erfenis van Geertien Jans een bedrag van ƒ1250 c.g. en de goederen die 
Gerrit Schinkel in vruchtgebruik had; comparant betaalt hem gedurende 
diens leven een rente van 5 procent per jaar over het genoemde bedrag. 
NB. in de kantlijn: op 09-11-1671 meldt Gerrit Mensen Schinkel dat de 
erfgenamen van Jaques Willemsen Blat alles hebben betaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
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580 RAK  95 FOLIO:    214 DATUM:     08-06-1668 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Daems, Johan Comparant Echtpaar 
  Veen, Femma van Comparante  
  Hogencamp, Bartha Lucas Schoonmoeder Wed. Johan Veen - IUDr 
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun (schoon)moeder alle goederen te hebben 

ontvangen die comparante van haar ouders tegoed had, waarvoor zij haar 
bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

581 RAK  95 FOLIO:     214v DATUM:     08-06-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Harn, Johan van Volmachtgever Muntmeester 
  Joosten, Pieter Gevolmachtigde Kampereiland 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Pieter Joosten om de administratie 

van zijn erf op het nieuwe land, thans bewoond door de wagenmaker Claas 
Sijmonsz, te doen, kade, dijken en tochten te onderhouden, de pacht te 
ontvangen, geschillen op te lossen, alles te doen wat noodzakelijk is en daar 
rekenschap over af te leggen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

582 RAK  95 FOLIO:     215 DATUM:     02-07-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Erckelens, Johan van Volmachtgever  
  Krol, Henricus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henricus Krol om namens hem in het 

graafschap Bentheim zijn zaken waar te nemen en daar van Johan 
Singraven, in der minne of gerechtelijk, een bedrag van ƒ225 met rente te 
eisen, verder een bedrag van ƒ200 met rente t.b.v. Bartolt Brandenburch 
volgens akte dd 33-03-1652 en 15-10-1664 die door deze getransporteerd zijn 
aan comparant en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
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583 RAK  95 FOLIO:     215v DATUM:     06-07-1668 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Jan Wdn. van Aeltien Cornelis Vader 
  Stockman, Berent Jansz Voogd  
  Stege, Lubbert ter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lamme en Webbe Jans 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ250 c.g. en de 
opbrengst van de kleren, elk een bed met toebehoren en belooft hen lezen, 
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. Indien een der kinderen sterft, vervalt de 
helft van het kindsdeel aan de vader en de andere helft aan het andere kind.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

584 RAK  95 FOLIO:     215v DATUM:     09-07-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Graffhorst, Johannes van Volmachtgever Amsterdam 
  Tollius, dr Philip Theodoor Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan dr Philip Theodoor Tollius om zijn 

zaken waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en te doen wat 
noodzakelijk is met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

585 RAK  95 FOLIO:     216 DATUM:     09-07-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brouwer, Jan Janssen Volmachtgever Schipper Zutphen 
  Ridder, dr Jacobus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan dr Jacobus Ridder om zijn zaken in 

Kampen waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten, met name die 
tegen Peter Clemens van Doesburgh en verder alles te doen wat nodig is, bij 
voorkeur in der minne, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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586 RAK  95 FOLIO:     216v DATUM:     11-07-1668 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Molen genaamd Francken Muele 
  Kampen, op het Herckenhoofd 
   
 comparanten Jansen, Jurriaen Comparant Echtpaar 
  Gerritsen, Hadewijch Comparante  
  Thonissen, Thonis Koper Echtpaar 
  Jacobs, Femmigien Koopster  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de kopers van hun molen het geld te hebben 

ontvangen en melden dat Tijmen Henrixen en echtgenote de molen nu 
kunnen overdragen aan kopers. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

587 RAK  95 FOLIO:     216v DATUM:     21-07-1668 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Duircoop, Johanna Wed. van Thomas Thomassen Moeder 
  Hoff, Albert Voogd Secretaris 
  Harweijer, mr Aper Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen David, Rutger en 

Anna Aleida als vaders erfdeel te hebben gereserveerd alle goederen 
vermeld in de inventaris van de huwelijkse voorwaarden en het testament en 
bovendien het kapitaal en de renten die zij zal behoren te reserveren en 
belooft verder hen goed op te voeden en te doen wat een getrouwe moeder 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

588 RAK  95 FOLIO:     217 DATUM:     05-08-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Haeckx, Judith Volmachtgeefster Wed. Joch. Avercamp 
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Keiser, Henrick Gevolmachtigde Eerzaam 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan de eerzame Henrick Keiser om haar 

uitstaande schulden te innen, de roerende/onroerende goederen die zij 
geërfd heeft van Helena Avercamp, in leven echtgenote van Hendrick van 
der Linde, te verkopen en verder al het noodzakelijke te doen dat daarbij 
komt kijken, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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589 RAK  95 FOLIO:     217 DATUM:     17-08-1668 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wennecker, Jan Schuldenaar  
  Erckelens, Rutger Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart zijn schuld aan Rutger Erckelens binnen 14 dagen te 

betalen, onder verband van zijn persoon en goederen, behoudens zijn recht 
van twee rijksdaalders. De schuld was aanvankelijk ƒ208 c.g. en ƒ12-3 c.g., 
waarvan nu resteert ƒ91-13 c.g.   

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

590 RAK  95 FOLIO:     217 DATUM:    17-08-1668 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrix, Jan Comparant  
  Henrix, Engeltien Comparante  
  Coster, Hermen Janssen Voogd Overleden 
  Jelte, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden alle goederen te hebben 

ontvangen die onder hun berusting waren, waarvoor zij hen bedanken met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

591 RAK  95 FOLIO:     217v DATUM:     18-08-1668 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meijer, Jan Jacobsen Wdn. van Henrickien Thijments Vader 
  Bovenhoff, Jan Kiersten Voogd  
  Hermsz, Gerrijt Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Lubbert als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ500 c.g. en belooft hem 
lezen, schrijven en een passend handwerk te laten leren en te doen wat een 
goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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592 RAK  95 FOLIO:     218 DATUM:     21-08-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eeusum, Joan Jurgen van Volmachtgever  
  Baeck, dr Herman de Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan dr Herman de Baeck om met de 

erven van de weduwe van burgemeester Ruitenburg enige landerijen te 
verkopen en verder alle zaken te regelen zoals comparant zelf gedaan zou 
hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

593 RAK  95 FOLIO:    218  DATUM:     19-08-1668 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Camen, Jan van Schuldenaar  
  Farwigs, Albert Peters Schuldeiser De weduwe van … 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Albert Peters 

Farwigs een bedrag van ƒ74-2, afkomstig van het verven van laken, dat hij 
belooft te betalen heden over zes weken, als bij verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

594 RAK  95 FOLIO:    218v DATUM:     05-09-1668 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eggemondt, Judith Bartels van Comparante  
  Eggemondt, Claes van Comparant Broer 
  Bartels, Eva Comparante  
  Plaetsen, Abraham van der Echtgenoot  
  Guertsen, Goosen Voogd  
  Doorne, Christoffel van Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij van hun voogden alle goederen hebben 

ontvangen die onder hun berusting waren, waarvoor zij hen bedanken. 
   
 bijzonderheden Geen 
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595 RAK  95 FOLIO:      218v DATUM:      15-09-1668 
 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arents, Jacobje Comparante  
  Kock, Jan Jansz Echtgenoot  
  Lijfferts, Claes Comparant Echtg. Aeltien Arents 
  Arents, Arent Comparant  
  Arents, Erenstien Comparante  
  Vos, Peter Jansz Voogd  
  Hartoch, Lambert Mathijsz Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden de goederen van hun vader te 

hebben ontvangen, behalve een mantel die Arent Arentsen nog van zijn 
moeder moet krijgen; zij bedanken hen met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

596 RAK  95 FOLIO:     219 DATUM:     29-09-1668 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Noorthoorn, Jan van Borg Chirurgijn 
  Janssen, Dirck Begunstigde  
     
 samenvatting Op verzoek van Toenis Lamberts, heeft comparant zich borg gesteld voor 

Dirck Janssen, die over of binnen 14 dagen voor het gerecht zal verschijnen, 
zodat Toenis Lamberts zijn zaak tegen hem kan institueren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

597 RAK  95 FOLIO:    219 DATUM:     29-09-1668 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Blockzijl, Jan Hermsz Comparant  
  Velthoen, Jan Gerritsz Borg  
     
 samenvatting Comparant heeft Jan Gerritsz Velthoen als borg aan gesteld in de kwestie 

van het erfhuis van Gerrit Lasman en Willemtien Abrahams van den 
Herdenbergh, voor alle zaken en schulden daarvan. 

   
 bijzonderheden Geen 
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598 RAK   95 FOLIO:    219 DATUM:     29-09-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsz, Jan Volmachtgever  
  Hanius, Francoijs Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Francoijs Hanius om alle zaken 

waar te nemen van het erfhuis van Gerrit Lasman, met macht van substitutie.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

599 RAK  95 FOLIO:     219v DATUM:    07-10-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rogge, Jan Hermsz Volmachtgever Koopman Amsterdam 
  Hanius, Francois Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Francois Hanius om, in der 

minne of gerechtelijk, van Adrian Jansz Speldemaker het geld te vorderen 
dat hem toekomt wegens de levering van een vat brandewijn en verder zijn 
zaken in de stad en de provincie waar te nemen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

600 RAK  95 FOLIO:     219v DATUM:     10-10-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoeft, Joan de Volmachtgever  
  Tollius, Phil. Theodorus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Phil. Theodorus Tollius om van 

de erven van Hermen Banck, in der minne of gerechtelijk, een bedrag van 
ƒ405-2 c.g. te vorderen wegens de levering van lood en daarbij al het nodige 
te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

601 RAK  95 FOLIO:     220 DATUM:     13-10-1668 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
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  Kampen, Vloeddijk, naast de Vergulde Haan  
   
 comparanten Raes, Jan Willemsz Wdn. van Aeltien Slengers Vader 
  Harmsz, Thuenis Voogd  
  Dircksz, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Jansz als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ272 c.g., waarvan de vader 
de rente ontvangt en waarvoor zijn huis als onderpand geldt; hij belooft hem 
lezen, schrijven en een ambacht te laten leren en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 27-11-1680 melden de voogden dat de erfenis van 
Janneken Pieters Slenger ten profijte van het kind komt, ƒ328 c.g., tevens 
gevestigd op het huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

602 RAK  95 FOLIO:     220 DATUM:      22-10-1668 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Iddes, Ittien Comparant  
  Jans, Anna Echtgenote  
     
 samenvatting Comparanten hebben verklaart de goederen van hun moeder van hun vader 

Jan du Mortier te hebben ontvangen, waarvoor zij hem bedanken met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

603 RAK  95 FOLIO:    220v DATUM:     29-10-1668 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsen, Jan Comparant  
  Dirckx, Jennighien Echtgenote  
  Schene, Helmich Aeltsen Voogd  
  Vetermaecker, Henrick Hermsen Voogd  
     
 samenvatting Namens zijn echtgenote, verklaart comparant alle goederen te hebben 

ontvangen die de voogden onder hun berusting hadden, waarvoor hij hen 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 



206 
 

604 RAK  95 FOLIO:     220v DATUM:     20-11-1668 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Neltens, Johannes Comparant Voogd 
  Snel, Roelof Willemsen Boedelhouder  
  Lamberts, Annigien Echtgenote  
     
 samenvatting Comparant, voogd over Arent Cloot, mede-erfgenaam van zijn tante Aeltien 

Dirricks, gewezen huisvrouw van Dirck Dircksz Schut, verklaart van de 
boedelhouders te hebben ontvangen een bedrag van ƒ145 c.g., d.w.z. het 
tiende deel van ƒ1450 c.g., het bedrag waarvoor de goederen zijn verkocht 
en transporteert dit bedrag aan zijn pupil. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

605 RAK  95 FOLIO:     221 DATUM:     05-12-1668 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed (Scheeps)helling met annexis 
   
 comparanten Edam, Jan Clasen Wdn. van Grietien Visschers Vader 
  Visscher, Arian Voogd  
  Danielsen, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Claes Jansen als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd honderd rijksdaalders, waarvoor zijn aandeel 
in de (scheeps)helling met annexis als onderpand dient en belooft hem 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed 
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 11-08-1675 meldt de stiefmoeder van het kind ƒ100 c.g. 
te hebben opgenomen als kostgeld, waarvan de voogden op de hoogte zijn 
gesteld; het resterende bedrag blijft gevestigd op de helling. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

606 RAK  95 FOLIO:     221 DATUM:     08-12-1668 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Henrick Wdn. van Trijntjen Jans Vader 
  Henrix, Berent Voogd  
  Andriesz, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Henricks 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. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

607 RAK  95 FOLIO:     221v DATUM:     26-12-1668  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tessemacker, Johan Volmachtgever IUDr 
  Ridder, Jacobus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Jacobus Ridder om 

hier, zowel binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen wegens 
Anthoni Tessemaker en daarbij te doen wat comparant zelf ook gedaan zou 
hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

608 RAK  95 FOLIO:     221v DATUM:     09-01-1669 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roberts, Jan Wdn. van Marrigien Jans Vader 
  Gerrijts, Dirck Voogd  
  Pouwelts, Aert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Sara en Jan 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 
   

 

 

609 RAK  95 FOLIO:      222 DATUM:      28-01-1669 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Engberts, Jacobien Wed. van Jurrien Herms Moeder 
  Delden, Frerick Jansz van Voogd  
  Evertsen, Claes Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Jurrijsen als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft hem lezen, schrijven en 
een handwerk te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het 
vruchtgebruik.  
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

610 RAK  95 FOLIO:     222 DATUM:     30-01-1669 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thoren, Jacobjen Jans ten Comparante  
  Heerde, Berend Berentsz van Echtgenoot  
  Pijl, Jan Henrixen Voogd  
  Heerde, Henrick Jansz van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden haar ouderlijke goederen te hebben 

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

 

 

611 RAK  95 FOLIO:     222v DATUM:      22-02-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Benier, Jan Volmachtgever  
  Hanius, Franciscus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Franciscus Hanius om zijn zaken 

waar te nemen, speciaal in de provincie Gelderland, zowel binnen als buiten 
rechten en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

612 RAK  95 FOLIO:     222v DATUM:     30-03-1669 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirxen, Jan Comparant  
  Vos, Peter Janssen Voogd  
  Nijborg, Hermen Jansz van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden alle goederen en het geld te hebben 

ontvangen dat zij onder hun berusting hadden, waarvoor hij hen bedankt met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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613 RAK  95 FOLIO:     223 DATUM:     30-03-1669 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Molen 
   
 comparanten Wijndelts, Jurrien Schuldenaar  
  Mulder, Egbert Hermsen Echtgenote De weduwe van … 
  Stuirman, Henrick Schuldeiser Van Deventer 
     
 samenvatting Comparant belooft aan Henrick Stuirman te zullen betalen per Michael a.s. 

een bedrag van ƒ350 c.g. met rente, waarvoor zijn molen onderpand is; 
indien hij in gebreke blijft, zal de molen verkocht worden en met Pasen 1670 
worden overgedragen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

614 RAK  95 FOLIO:     223 DATUM:     10-04-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sterck, Jan Volmachtgever Koopman Amsterdam 
  Ridder, Jacob Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Jacobus Ridder om zijn zaken 

waar te nemen in Kampen, Overijssel en Gelderland, zowel binnen als buiten 
rechten en daarbij alle noodzakelijke maatregelen te treffen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

615 RAK  95 FOLIO:     223v DATUM:      28-04-1669 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aertsen, Jan Wdn. van Lijsabeth Jans Vader 
  Backer, Claes Dircksen Voogd  
  Jansen, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Trins Jans als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ200 c.g., een bed met toebehoren en de 
kleding en belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en  te doen 
wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij 
heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
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616 RAK  95 FOLIO:     223v DATUM:     17-05-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egberts, Jannetien Volmachtgeefster Wed. L. Wijchersen 
  Sluijter, L. Momber Secretaris 
  Ridder, J. Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan J. Ridder om haar zaken waar te 

nemen, zowel binnen als buiten rechten, in het bijzonder die tegen haar 
broer Willem Egbertsen Backer, het geld te vorderen waarop zij recht heeft, 
de gerechtelijke uitspraak te laten uitvoeren en verder alles te doen wat 
noodzakelijk is met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

617 RAK  95 FOLIO:     224 DATUM:      24-05-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lous, Johannes Jurriaensen Volmachtgever  
  Jenssen, Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, mede-erfgenaam van zijn zuster Maria Jurriaensen Lous, 

verstrekt een volmacht aan Peter Jenssen om van Mathijs Lous tot 
Oedekercken het bedrag van 125 daalders met rente te eisen, dat deze 
schuldig is en daarbij al het noodzakelijke te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

618 RAK  95 FOLIO:     224v DATUM:      17-05-1669 

 onderwerp Betalingsopdracht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bosch, Jan Hermsen Comparant Mr chirurgijn 
  Moller, Henrick Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een assignatie ten behoeve van Henrick Moller vertoond, 

waarin staat dat de regeerders van Kampen gelieven te betalen aan deze een 
bedrag van ƒ400, dat de stad weer zal ontvangen van het comptoir in 
Friesland wegens de kapitein Wilhelmus van Hillensbergen.  

   
 bijzonderheden Geen 
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619 RAK  95 FOLIO:     224v DATUM:     29-06-1669 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Daniels, Jeroen Comparant  
  Louwe, Marten Voogd  
  Janssen, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de goederen te hebben ontvangen die 

zij onder hun berusting hadden, waarvoor hij hen bedankt met belofte van 
vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

620 RAK  95 FOLIO:     225 DATUM:     30-06-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berger, Johan Wolffs Gevolmachtigde  
  Haxter, Beatrix Volmachtgeefster Wed. J. W. Berger 
  Wolfs, dr Helmich Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, gevolmachtigde van zijn moeder, geeft op zijn beurt een 

volmacht aan dr Helmich Wolfs om al haar uitstaande schulden in Kampen  
te innen, zowel binnen als buiten rechten en verder al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

621 RAK  95 FOLIO:     225 DATUM:     16-07-1669 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Barsinge, Johan van Comparant Med. dr. 
  Hartsbeecq, Cornelia van Echtgenote  
  Breda, Rutger van Voogd Secretaris 
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogd alle goederen in perfecte staat te 

hebben ontvangen die hij onder zijn berusting had, waarvoor zij bedankt met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

622 RAK  95 FOLIO:     226 DATUM:     31-08-1664 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jansz, Louwe Volmachtgever Burgem.  -  voogd 
  Gronde, Saris Jansz van de Volmachtgever Voogd 
  Main, Susanna de Gevolmachtigde Echtg. 2

e
 comparant 

     
 samenvatting Comparanten, voogden over  Aeltien Heidema, hebben een volmacht 

verstrekt aan Susanna de Main om de zaken waar te nemen die zij voor hun 
pupil in Friesland te doen hebben, haar goederen daar te verkopen en alle 
noodzakelijke maatregelen te nemen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

623 RAK  95 FOLIO:     226 DATUM:     16-09-1664 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Janssen, Lodewijck Volmachtgever Echtpaar 
  Jans, Elssien Volmachtgeefster  
  Salicker, Gerrijt Janssen Volmachtgever Echtpaar 
  Jans, Jennichien Volmachtgeefster  
  Berents, Ditmer Gevolmachtigde  
  Lodewijckx, Gerrijt Gevolmachtigde  
  Cremer, Henrick Hermsen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Jan Berents, overleden in Hengelo, Twente, 

hebben een volmacht verstrekt aan Ditmer Berents, Gerrijt Lodewijckx en 
Henrick Hermsen Cremer om namens hen de nalatenschap van Jan Berents 
te helpen scheiden en delen, de vaste goederen te verkopen, het geld te 
ontvangen enz., alles naar landsrecht en met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

624 RAK  95 FOLIO:     226v DATUM:     19-09-1664 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Douws(?), Lubbert Volmachtgever  
  Borneman, Bernardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant, erfgenaam van Anna Lubberts en Hendrick van Vaessen, 

verstrekt een volmacht aan Bernardt Borneman om zijn zaken waar te 
nemen, zowel binnen als buiten rechten en in het bijzonder die tegen de 
erfgenamen van Lubbert van Pinksteren en daarbij al het noodzakelijke te 
doen. 

   
 bijzonderheden Naam volmachtgever is niet duidelijk leesbaar. 
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625 RAK  95 FOLIO:    227 DATUM:     16-03-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Strouckert, Lambert Lambertsen Wdn. Nijse Engberts Vader 
  Gerritsen, Cornelis Voogd  
  Berentsen, Lambert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Freeckien Lamberts als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1000 c.g., een bed 
met toebehoren of ƒ50 c.g. en een nieuwe kist; mocht hij overlijden voordat 
de dochter meerderjarig is, dan krijgt zij bij voorrang uit de boedel een 
zilveren gordel met bijhangsel, waarde 50 daalders; verder belooft hij haar 
lezen en naaien te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

626 RAK  95 FOLIO:    227v DATUM:     12-06-1665 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backer, Lambert Egbertsen Schuldenaar  
  Weert, Hendrick Willemsen vd Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hendrick Willemsen van de Weert 

een bedrag van ƒ273-15 c.g., dat hij belooft te betalen op Michael a.s.   
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

627 RAK  95 FOLIO:     227v DATUM:     10-11-1665 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Arents, Lubbigien Comparante Wed. Bartelt Henrix 
  Hermssen, Toenis Voogd  
  Egberts, Bartelt Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart, mede namens haar kinderen, van de voogden over 

het voorkind van wijlen haar echtgenoot alle goederen te hebben ontvangen 
die deze onder hun berusting hadden, waarvoor zij hen bedankt, behalve 
voor het feit dat Toenis Hermssen voor het gerecht problemen maakt over 
het zesde deel van het huis waarin Arent Steventsen is gestorven, met de 
verlopen huur van dien en dat haar mans voorkind bij boedelscheiding dd 
01-04-1654 is toegekend. 

   
 bijzonderheden Geen 
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628 RAK  95 FOLIO:      228 DATUM:     18-12-1665 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Flitser, Lucas Wdn. van Petertien  Goosens Vader 
  Flitser, Marmeduc Voogd  
  Gosensz, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Annichien Lucas als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

629 RAK  95 FOLIO:     228v DATUM:     23-12-1665 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Laurens Schuldenaar  
  Leeuw, Jan de Schuldeiser Koopman  Amsterdam 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan de Leeuw een bedrag van ƒ100-

4-8 c.g. wegens geleverde kousen en belooft te betalen tussen Pasen 1666 
en Petri 1667, waarvoor zijn persoon en goederen garant staan, als bij 
verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden  Geen 
   

 

 

630 RAK  95 FOLIO:     228v DATUM:      01-02-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lucas, Lijsbet Wed. van Einbert Jacobs Moeder 
  Lucasz, Gerrijt Voogd  
  Seinsen, Claes Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Claesien en Einbert 

Einbertsen 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 
van een goede moeder wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn. 
Zij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
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631 RAK   95 FOLIO:    229 DATUM:     02-04-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis met annexis 
  Kampen, in den Hagen 
   
 comparanten Willemsen, Lucas Schuldenaar  
  Jacobs, Mettien Schuldenares  
  Heeres, Huite Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten nemen zich voor met Pasen te betalen aan Huite Heeres of zijn 

vertegenwoordiger de koopsom volgens bijlbrief van een gekochte kaag met 
rente en kosten, waarvoor zij hun huis als onderpand stellen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

632 RAK  95 FOLIO:     229 DATUM:    02-05-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rotgensen, Lubbert Comparant  
  Pos, Steven Aerentsen Voogd  
  Lubbertsen, Egbert Voogd De weduwe van … 
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden zijn vaders goederen te hebben 

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

 

 

633 RAK  95 FOLIO:     229 DATUM:      09-05-1666 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Flitser, Lucas Schuldenaar Echtpaar 
  Jacobs, Sara Schuldenares  
  Flitser, Marmeduck Schuldeiser Voogd 
  Gosensen, Peter Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over Annichien 

Lucas, dochtertje van Petertien Gosensen (en comparant), een bedrag van 
ƒ100 c.g. tegen 5 procent, afkomstig van de verkoop van moeders kleren en 
waarvoor hun persoon en goederen onderpand zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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634 RAK  95 FOLIO:     229v DATUM:     26-04-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Lubbertien Wed. van Willem Petersen Moeder 
  Starck, Meindert Woltersz Voogd  
  Steenbergen, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Itien Willems als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12 c.g. en belooft haar lezen, 
schrijven en naaien te laten leren en te doen als een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 04-03-1671 meldt Peter Smidt, (echtgenoot van 
comparante) dat zijn vrouw en hij als onderpand hebben gesteld al hun 
mobiele goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

635 RAK  95 FOLIO:     229v DATUM:     23-06-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dircksen, Lambert Wdn. Femmigien Roelofs Vader 
  Jacobsen, Simon Voogd  
  Gerritsz, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Marrigien Lamberts als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft haar lezen en 
schrijven te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

636 RAK  95 FOLIO:     230 DATUM:     25-06-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mense, Lijffert Volmachtgever Echtpaar 
  Evers, Jannigien Volmachtgeefster  
  Jansen, Gerrit Gevolmachtigde Oldebroek 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Gerrit Jansen om zijn zaken 

waar te nemen in het erfhuis van Maes Gerritsz in den Eckelboom en daar 
alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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637 RAK  95 FOLIO:     230 DATUM:     ongedateerd 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerardts, Lisabet Wed.  Gerardt Berensen Swijter Moeder 
  Swijter, Gerrit Gerritsen Voogd  
  Craenhals, Joris Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Gerardt Gerardtsen 

Swijter als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g. 
en belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen 
wat van een goede moeder verwacht wordt, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

638 RAK  95 FOLIO:     230v DATUM:     08-11-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijcksen, Lubbert Wdn. van ….. Vader 
  Lubbertsz, Wessel Voogd  
  Kaspaersz, Claes Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Rijck Lubbertsen 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. 

   
 bijzonderheden Beroep vader is marktmeester; naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

639 RAK  95 FOLIO:     230v DATUM:     28-02-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend 

goed 
n.v.t. 

   
 comparanten Dirx, Lijsbeth Wed. van Henrick Bollinck Moeder 
  Bollinck, Gerrit Voogd  
  Steenhuijsen, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Dirck als vaders erfdeel 

te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g. en ƒ75 c.g. voor de kleren, 
een zilveren beker en een zilveren lepel, met een gewicht van 31½ lood 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 
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640 RAK  95 FOLIO:     231 DATUM:     13-03-1667  
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Baers, Lammegien Wed. Pieter Vincent Bleicker Moeder 
  Slodt, Peter Henrixen Voogd  
  Evertssen, Jan Voogd Linnenwever 
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Maeijke Peters als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ8 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

641 RAK  95 FOLIO:     231 DATUM:     22-06-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Gelderland, aan den Barensendijck 
   
 comparanten Jans, Luitgen Volmachtgeefster  
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Reijersen, Maes Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Maes Reijersen om namens haar 

over te dragen aan oude Jan van den Barensendijck een huis in Gelderland, 
het geld daarvan te innen, schulden te betalen aan Heimen Lubbertsen en 
verder alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

642 RAK  95 FOLIO:     231v DATUM:     01-08-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Boltert, Luchien Berents Wdn. van Anna Herms Vader 
  Boltert, Jan Berentsen Voogd  
  Janssen, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Grietien Luchies als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ150 c.g. in de 
vorm van een obligatie ten laste van de weduwe van Willem Jansen Vos, een 
bed met toebehoren of ƒ40 c.g. en de opbrengst van de kleren en belooft 
haar groot te brengen tot haar 18

e
 jaar, lezen, schrijven en naaien te laten 

leren  en te doen wat een goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 23-10-1682 bedankt comparant de voogden met belofte 
van vrijwaring, omdat zijn dochter is overleden. 
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 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

643 RAK  95 FOLIO:     232 DATUM:      19-08-1667 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peterssen, Lubbert Schuldenaar  
  Hetter, Peter Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant, erfgenaam van zijn vader Peter Albertsen, verklaart schuldig te 

zijn aan Peter Hetter een bedrag van ƒ100 c.g. dat zijn vader had ontvangen 
en dat hij nu zal betalen tussen nu en Petri 166[8] en waarvoor zijn persoon 
en goederen onderpand zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

644 RAK  95 FOLIO:     232 DATUM:     24-08-[1667] 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Lisabet Wed. Gerrit B. van Ruijenderwolt Moeder 
  Wolfraet, Hermen Voogd  
  Dircksz, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Aeltien Gerrits als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft haar groot te 
brengen en te doen wat een goed moeder verschuldigd is, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 26-11-1685 bedankt Aeltien Gerrits, met haar 
echtgenoot Jurrien Janssen, haar voogden, met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

645 RAK  95 FOLIO:    232 DATUM:     01-09-[1667] 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eckelbooms, Lisabet Volmachtgeefster Wed. Enbert Scheppinck 
  Steenbergen, J. Momber  Secretaris 
  Meen, mr N. N. van Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan mr N. N. van Meen om namens haar 

in Zwolle haar zaken waar te nemen, met macht van substitutie.   
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

646 RAK  95 FOLIO:     232v DATUM:     28-03-1668 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sanders, Lisabeth Comparante  
     
 samenvatting Comparante heeft aan de secretarissen, aan wie zij ƒ11-13-0 schuldig is 

wegens gekochte goederen, toegewezen als eerste betaald te worden van 
het geld van de sergeant Jacob Sas; ten tweede aan Jan Dircksen Gorte ƒ18 
en ten derde kent zij het resterende bedrag toe aan Boldewijn Boldewijnsen 
voor zijn achterstallige schuld van ƒ50-6-0.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

647 RAK  95 FOLIO:    232v DATUM:     26-05-1668 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schacker, Lubbert  Comparant Echtpaar 
  Egemont, Geertruijt Bartels van Comparante  
  Guertssen, Gosen Voogd  
  Doorne, Christoffel van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij van de voogden van zijn vrouw alle goederen 

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

 

 

648 RAK  95 FOLIO:     233 DATUM:     26-05-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kunst, Lambert Jansz Volmachtgever  
  Haen, Arent Hermsen de Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Arent Hermsen de Haen om een 

bedrag van ƒ95-10-0 te ontvangen van Jan Gerritsz Reijne, heden over drie 
maanden en, indien hij niet betaalt, in der minne of gerechtelijk het geld van 
hem te vorderen.   

   
 bijzonderheden Geen 
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649 RAK  95 FOLIO:     233 DATUM:     25-06-1668 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egbertsz, Lubbert Wdn. van Driestien Wijcherts Vader 
  Egberts, Jochum Voogd  
  Michielssen, Pieter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon als moeders erfdeel te 

hebben gereserveerd ƒ30 c.g., een zilveren beker en alles wat nog uit 
Amsterdam te vorderen is 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 Comparant is ruiter onder ritmeester Clooster. 
   

 

 

650 RAK  95 FOLIO:    233v DATUM:    10-08-1668 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Erfje 
  Hattemerbroek 
   
 comparanten Borghgers, Lodewijck Wdn. van … Vader 
  Breda, R. van  Voogd  
  Arckelens, Goosen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Sara Lodewijcks als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een erfje in Hattemerbroek en een 
where in Hattemer Hout; verder een bedrag van ƒ1000 c.g. en ƒ200 c.g., de 
helft van een obligatie op de stad Kampen, verder haar moeders en zuster 
kleren, een bed met toebehoren, servetten en een tafellaken, diverse gouden 
en zilveren voorwerpen en belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten 
leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 16-09-1674 bedankt Sara, met haar man Franck 
Weeskint, de voogden met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld; details voorwerpen in de akte. 
   

 

 

651 RAK  95 FOLIO:     234 DATUM:     23-11-1668 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Veen, Lambert Schuldenaar Echtpaar 
  Wende, Aeltien van der Schuldenares  
  Dursten, Clamor van Schuldeiser Echtpaar 
  Hendrix, Fijchien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Mede namens zijn vrouw en als erfgenaam van zijn vader, verklaart 

comparant schuldig te zijn aan Clamor van Dursten en echtgenote een 
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bedrag van ƒ500 c.g. wegens een lening aan zijn vader Jacobus Veen dd 01-
04-1645, die hij belooft per vervaldag te betalen en waarvoor hij als 
onderpand stelt zijn roerende/onroerende goederen en beleggingen.  
NB. in de kantlijn: op 20-11-1669 heeft de weduwe van schuldenaar de akte 
gerenoveerd en zij belooft het geld met Pasen te betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

652 RAK  95 FOLIO:     234 DATUM:     04-12-1668 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Twee huizen 
  Kampen, Oudestraat en Hofstraat 
   
 comparanten Veen, Lambert Schuldenaar Echtpaar 
  Wende, Aeltien van der Schuldenares  
  Groenvis, Hermen Luijckassen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hermen Luijckassen Groenvis 

een bedrag van ƒ308 c.g. dat hij belooft te betalen tegen Michael 1669, 
waarvoor hij zijn persoon en goederen als onderpand stelt, als bij 
verwonnen panden en speciaal zijn huizen.  
NB. in de kantlijn: op 20-11-1669 heeft de weduwe van schuldenaar de akte 
gerenoveerd en zij belooft met Pasen a.s. kapitaal en rente te betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

653 RAK  95 FOLIO:     234v DATUM:     17-12-1668 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. Huis, erf en where genaamd de Camper Crans 
      Kampen, Oudestraat, hoek Morrensteeg 
  2. Huis 
      Kampen, achter het vorige in de Hofstraat 
   
 comparanten Veen, Lambert Schuldenaar En echtgenote 
  Langenburgh, ds Egidius Schuldeiser En echtgenote 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan ds Egidius Langenburgh en 

echtgenote een bedrag van ƒ200 c.g. met ƒ19 rente en ƒ7 gerechtelijke 
onkosten, dat hij belooft te betalen a.s. mei en waarvoor hij als onderpand 
stelt zijn twee huizen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

654 RAK  95 FOLIO:     234v DATUM:     08-02-1669 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Zwartendijk 
   
 comparanten Bartels, Lenart Schuldenaar  
  Busch, jkr Egbert te Schuldeiser  
  Arentsz, Claes Borg Op Cuelvoet 
  Jansen, Gerrit Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan jkr Egbert te Busch een bedrag van 

ƒ351-12 c.g. met ƒ17-10 rente en dan nog ƒ200 c.g. met ƒ20 c.g. rente, alles 
samen ƒ588-2 c.g., dat hij belooft te betalen in mei a.s. Als borg treedt op 
Claes Arentsz die zijn huisraad, have, vee en roerende goederen als 
onderpand stelt en ook zijn huis, verder Gerrit Jansen met al zijn goederen, 
als bij verwonnen panden. 
NB. in de kantlijn: op 16-01-1671 heeft schuldenaar al zijn goederen moeten 
overdragen aan Claes Arentsen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

655 RAK  95 FOLIO:     235 DATUM:     15-02-1669 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Adams, Laurens Comparant  
  Peters, Hans Executeur Echtpaar uit Mulvert(?) 
  Adams, Merrichien Executrice  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de executeurs van het testament van zijn ouders 

Daam Petersen en Niesien Laurens, alle goederen te hebben ontvangen die 
hem toekwamen en bovendien het aandeel in de erfenis van zijn oom 
Henrick van Soppen Croeck en zijn tante Heese Peters, waarvoor hij hen 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden n.v.t. 
   

 

 

656 RAK  95 FOLIO:     235v DATUM:     15-04-1669 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stevensz, Lambert Wdn. van Aeltien Claes Vader 
  Claesen, Luickas Voogd  
  Dircks, Dirck Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Neeltien Lamberg als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd één zilveren dukaton en belooft 
haar lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een goed vader 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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657 RAK  95 FOLIO:     235v DATUM:      26-07-1669 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Harmsen, Luickas Wdn. van Nelle Hendricks Vader 
  Jansz, Thuenis Voogd  
  Hendricksz, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Hendrickien Luickas als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 236 t/m 240 zijn blanco. 

658 RAK  95 FOLIO:     241 DATUM:      25-06-1664 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Diricks, Mettien Comparante  
  Hoochstraeten, Hendrick van Momber Secretaris 
     
 samenvatting Comparante verklaart dat haar zwager Hans Petersen van Swolle en Jutte 

Diricks aan haar ter beschikking hebben gesteld twee rokken met een 
kapmanteltje, een zilveren bijgordel, twee zilveren lepels met een brandewijn 
kroes en een zilveren beker, die in Zwolle in de lommerd staan voor ƒ8 c.g. 
en die zij opgehaald heeft. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

659 RAK  95 FOLIO:     241 DATUM:    14-07-1664 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Marrigien Comparante Echtg. Lucas Janssen 
  Breda, R. van Momber Secretaris 
  Erckelens, Jan Voogd  
  Caemen, Jan van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de goederen van haar vaders 

nalatenschap te hebben ontvangen en de testamentaire gift van haar 
moeder, waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 
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 bijzonderheden Geen 
   
 

 

660 RAK  95 FOLIO:    241v DATUM:     12-09-1664 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Burch, Martinus Cornelissen vd Comparant  
  Ketten, Dirck van der Voogd  
  Hermsz, Jan Voogd Overleden 
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden alle goederen van zijn vader te 

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

 

 

661 RAK  95 FOLIO:    241v DATUM:     06-12-1664 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vries, Maria de Volmachtgeefster Wed. C. Hanekop 
  Veen, Peter Momber  
  Meester, D. de Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan D. de Meester om namens 

haar alle aanspraken uit te voeren die zij heeft op Jan Backer wegens een 
gouden munt, in der minne of gerechtelijk, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
.   

 

 

662 RAK  95 FOLIO:     241v DATUM:     10-01-1665 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrix, Marrigien Schuldenares Wed. Cornelis Pietersen 
  Haen, Hermen Jansen de Schuldeiser Brouwer 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Hermen Jansen de Haen een 

bedrag van ƒ200 c.g., en wegens achterstallige huishuur en geleverd bier 
ƒ148-10, waarvoor zij al haar goederen als onderpand stelt, als bij 
verwonnen panden.   

   
 bijzonderheden Geen 
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663 RAK  95 FOLIO:      242 DATUM:    03-02-1665 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Mettien Volmachtgeefster Wed. Hartgert Jansz 
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Greve, Egbert Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan Egbert Greve om 

namens haar in het schoutambt Wijhe haar zaken waar te nemen, in het 
bijzonder tegen Jan Dreesen wegens vier gekochte schapen en daarbij alle 
noodzakelijke handelingen te verrichten.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

664 RAK   95 FOLIO:     242v DATUM:      27-07-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vries, Maria Jacobs de Wed. Cornelis Hanecop Moeder 
  Carpentier, ds Claudius B. Voogd Predikant 
  Veen, Petrus Voogd Apotheker 
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Catharina, Johanna 

en Jacob Hanecop als vaders erfdeel te hebben gereserveerd wat in het 
testament dd 03-09-1655 in Amsterdam gepasseerd, is vermeld en belooft 
hen een passende opvoeding te geven en te doen wat een goede moeder 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

665 RAK  95 FOLIO:    242v DATUM:     25-11-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sturck, Meindert Woltersen Wdn. Aeltien H. v. Steenwijck  Vader 
  Brul, Leonardt Voogd  
  Jaspersen, Fredrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Hermen als moeders 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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666 RAK  95 FOLIO:    243 DATUM:     05-01-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kijvit, Michel Janssen Volmachtgever  
  Hermsen, Court Gevolmachtigde Mr timmerman 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Court Hermsen om namens hem van 

Reijner Haennick ƒ100 c.g. te ontvangen, die hem bij testament van zijn 
zuster Bettien Jansz zijn toegekend en samen met een bedrag van honderd  
rijksdaalders  onder diens berusting zijn, in der minne of gerechtelijk, alles 
te doen wat nodig is met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

667 RAK  95 FOLIO:     243v DATUM:     04-05-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Martens, Marrigien Comparante Echtg. Jochem Jansen 
  Jansen, Lambert Voogd  
  Gerritsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante bedankt haar voogden voor het beheer van haar ouders 

goederen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

668 RAK  95 FOLIO:     243v DATUM:     09-05-1666 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, buiten de Vispoort aan de stadsmuur 
   
 comparanten Flitser, Marmeduck Schuldenaar  
  Melchers, Berentien Schuldenares Niet aanwezig 
  Lucas, Annichien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over de dochter van 

Petertien Gosens een bedrag van ƒ50 c.g. tegen 5 procent per jaar, waarvoor 
zijn huis als onderpand dient. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

669 RAK  95 FOLIO:    243v DATUM:     17-05-1666 
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 onderwerp Volmacht 
      
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wolffsen, Meintien Volmachtgeefster Wed. Gijsbert Sasse 
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Baeck, Herman de Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Herman de Baeck om haar 

zaken waar te nemen, hier en elders, in het bijzonder die tegen ds Ottonem 
Gisium, predikant te Kamperveen en daarbij alles te doen wat noodzakelijk 
is, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

670 RAK  95 FOLIO:    244 DATUM:      22-05-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Merrichien Wed. van Lucas Jansz Moeder 
  Erckelens, Gosen Voogd  
  Pool, Jan de Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Swaentien als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ250 c.g. en belooft haar 
lezen, schrijven en een passend handwerk te laten leren en te doen wat een 
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

671 RAK  95 FOLIO:     244v DATUM:     31-05-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrix, Marrigien Wed. van Hermen Wijnties Moeder 
  Albertsen, Thijs Voogd  
  Hermsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Joost, Claes en 

Johannes als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ3-3-0 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 Datum waarschijnlijk: 1666. 
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672 RAK  95 FOLIO:     244v DATUM:    29-06-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelissen, Marcus Comparant  
  Kelders, Anna Echtgenote  
  Kelder, Johannes Comparant  
  Dursten, Jan Dircksen van Voogd  
  Jacobsz, Egbert Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden de ouderlijke goederen te hebben 

ontvangen die deze onder hun berusting hadden, waarvoor zij hen 
bedanken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

673 RAK  95 FOLIO:    245 DATUM:     12-07-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Noortwijck, Marten Janssen Volmachtgever  
  Borneman, Bernardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Bernardt Borneman om zijn 

zaken in Kampen waar te nemen, met name die tegen Bartolt Egberts, 
getrouwd met de weduwe van Jan Gerritsen Backer en daarbij al het 
noodzakelijke te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

674 RAK  95 FOLIO:     245 DATUM:     02-08-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kijvit, Michel Janssen Comparant  
  Hermsen, Court Executeur Timmerman 
     
 samenvatting Comparant verklaart van Court Hermsen te hebben ontvangen een bedrag 

van ƒ100 c.g. dat door de  vrouw van Reinier Hanninck aan de vader van 
Court Hermsen was overgedragen en dat hem bij testament van Bettien Jans 
was toebedeeld. 

   
 bijzonderheden Geen 
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675 RAK  95 FOLIO:    245v DATUM:    10-09-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Merchien Comparante  
  Gerritsen, Lijsbeth Weduwe voogd Van J.W. Soete 
  Lamberts, Annechien Weduwe voogd  Van D. Dircksen – serg. 
     
 samenvatting Comparante verklaart ontvangen te hebben van de weduwen van haar  

voogden de goederen van haar vader, waarvoor zij hen bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

676 RAK  95 FOLIO:      245v DATUM:     19-09-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Croon, Margareta Wed. van Gerrijt Toenissen Moeder 
  Croon, Jacob Voogd  
  Toenis, Wessel Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voort haar minderjarige zoon Jacob als vaders erfdeel 

te hebben gereserveerd ƒ10 c.g. en belooft hem lezen, schrijven en een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

677 RAK  95 FOLIO:     246 DATUM:     03-11-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Margareta Wed. van Steffen Gerritsen Moeder 
  Lubberts, Gerrit Voogd  
  Eggeringh, Jan Jansen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Geertruijt Stevens als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ20 c.g. en een bed met toebehoren, 
voor haar zoon Egbert Steffens ook ƒ20 c.g. en een linnenweversgetouw; 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. 
NB. in de kantlijn: op 04-05-1677 melden de voogden en de moeder, met 
echtgenoot Egermans, dat de kindsdelen worden gewijzigd in een 
linnenweversgetouw en een kastje, omdat door de Franse oorlog de boedel 
is verminderd, ook het bed vervalt; op 17-06-1689 bedankt Geertruijt Stevens 
haar voogden met belofte van vrijwaring.   
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

678 RAK  95 FOLIO:     246 DATUM:     14-02-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubberts, Marrigien Wed. van Berent Hermsen Moeder 
  Holten, Dirck Hermsen v. Voogd  
  Reinders, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hermen, Jan en 

Lijsbeth Berents als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c .g. samen 
en de lijfstoebehoren 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 
   

 

 

679 RAK  95 FOLIO:     246v DATUM:     14-03-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirx, Marrigien Wed. van Jan Peters  Moeder 
  Arents, Jan Voogd  
  Janssen, Jelis Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Jennichien Jansz als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

680 RAK  95 FOLIO:     246v DATUM:     22-07-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lamberts, Merrichien Wed. van Rijck Janssen Moeder 
  Vos, Peter Janssen Voogd  
  Bosch, Aert Janssen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Rijcksen als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ600 c.g., twee zilveren 
maatlepels, een paard of een bedrag van ƒ25 c.g., waarvoor al haar roerende 
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en onroerende goederen onderpand zijn en belooft hem lezen, schrijven en 
een handwerk te laten leren en te doen wat van een goede moeder wordt 
verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.   
NB. in de kantlijn: op 21-05-1688 bedankt de moeder de voogden voor het 
beheer van vaders goederen met belofte van vrijwaring; de zoon is 
overleden. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

681 RAK  95 FOLIO:     247 DATUM:     17-09-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Schip de Susanna 
   
 comparanten Wijnhoudt, Maria Volmachtgeefster Wed. Lambert Bruin 
  Wijnhout, Albert Claessen Gevolmachtigde Vader 
  Matsen, Andries Volmachtgever Uit Tonsen in Noorwegen 
  Meerhout, Francois Gevolmachtigde Procurator A’dam 
     
 samenvatting Namens hun opdrachtgever, verstrekken comparanten een volmacht aan 

Francois Meerhout om de uitspraak uit te voeren van het gerecht in 
Amsterdam tegen de reders van het schip de Susanna en daarbij al het 
noodzakelijke te doen. 

   
 bijzonderheden De volmachtgever is burgemeester.  
   

 

 

682 RAK  95 FOLIO:    247v DATUM:    05-11-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Maurits Wdn. van Aeltien Welmers Vader 
  Joosten, Boris Voogd  
  Janssen, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Jannetien Maurits als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ5 c.g. 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 
   

 

 

683 RAK  95 FOLIO:     247v DATUM:     13-01-1668 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Jans, Merrichien Comparante  
  Sluijter, L. Momber Secretaris 
  Janssen, Claas Comparant  
  Janssen, Jan Comparant  
  Greven, Egbert Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogd de goederen van hun moeder te 

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

 

    

684 RAK  95 FOLIO:     248 DATUM:      16-01-1668 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. huis het Groene Scheepel met achterhuis 
  2. drie huizen in de Blindesteeg, achter secretaris Brede 
  3. huis, achter de nieuwe Muur, naast Evert J. Vrijdagh  
   
 comparanten Hendricksen, Michiel Wdn. van Claesien Hendricks Vader 
  Eeckholt, Roelof Voogd  
  Pijl, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Hendrick Michielsz als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ⅓ deel van zes huizen, die nog 
bezwaard zijn met ƒ1000 c.g. waarvan het derde deel ook ten laste van pupil 
komt, nog ⅓ deel van ƒ250 g.g. en nog een bedrag van ƒ492 c.g. contant; in 
goed overleg heeft de vader met de voogden de andere goederen verdeeld.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

685 RAK  95 FOLIO:     248 DATUM:     06-02-1668 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Merrichien Wed. van Evert Baars Moeder 
  Baars, Evert Voogd Niet in akte vermeld 
  Slott, Peter Henrixen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Aeltien Everts als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. en belooft haar passende 
dingen te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

686 RAK  95 FOLIO:     248v DATUM:      19-02-1668 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Woltmanshausen, Magdalena E.v. Volmachtgeefster  
  Vaecht, vrouw Volmachtgeefster Uit E? 
  Woltmanshausen, Johanna M. van Volmachtgeefster Wed. Sloots 
  Hoolboom, Rodolph Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Rodolph Hoolboom om 

namens hen hun zaken waar te nemen, hier voor het schoutengerecht en te 
doen wat comparanten hen per brief mededelen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

687 RAK  95 FOLIO:     248v DATUM:     24-09-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Cornelissen, Marcus Volmachtgever Namens echtg. 
  Kellers, Anna Volmachtgeefster  
  Keller, Johannes Volmachtgeefster  
  Dursten, Jan Dirxen van Volmachtgever Voogd 
  Jacobsen, Egbert Volmachtgever Voogd 
  Keller, Jacob Janssen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van hun ouders Johan Janssen Keller en Clara 

Nettenbroeckx, hebben een volmacht verstrekt aan hun mede-erfgenaam 
Jacob Janssen Keller om in het sticht Keulen en in Reckelinghausen alle 
zaken waar te nemen die betrekking hebben op de erfenis, goederen te 
verkopen, schulden te betalen enz. en daarvan rekenschap te geven aan 
comparanten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

688 RAK  95 FOLIO:     249 DATUM:     08-09-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Winterbeeck, Magdalena Volmachtgeefster Wed. H. W. v. Bebber 
  Sluijter, L. Momber Secretaris 
  Bebber, Frans Hermsen v, Volmachtgever Echtpaar 
  Mede, Anna van der Volmachtgeefster  
  Baeck, Harman de Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Harman de Baeck om al 

hun zaken, hier of elders, waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en 
daarbij alles te doen wat comparanten ook gedaan zouden hebben, indien 
aanwezig, met macht van substitutie. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

689 RAK  95 FOLIO:     249v DATUM:     29-12-1668 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijnhout, Maria Wed. van Lambert Bruin Moeder 
  Wijnhout, Albert Clasen Voogd  
  Doorne, Christoffel J. v. Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Neeltien, Jan, Geerlof 

en Trijntien Lambers Bruin als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder 
een pond groot en de helft van de actie die zij tegen haar broer Hendrick 
Clasen voert, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

690 RAK  95 FOLIO:     249v DATUM:     10-02-1669 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meij, Matthijs  Wdn. van Sara Davidts Vader 
  Putten, Evert van  Voogd  
  Janssen, Roeloff Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Matthijs, David en 

Anneke Matthijsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een 
bedrag van ƒ50 c.g., te versterven van het ene kind op het andere, het 
dochtertje krijgt moeders kleren en de zoons t.z.t. vaders kleren en belooft 
hen lezen, schrijven en de zoons een handwerk en de dochter naaien te laten 
leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Comparant is ruiter onder kolonel Haren. 
   

 

 

691 RAK  95 FOLIO:     250 DATUM:     25-03-1669 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where genaamd de Hollandschen Tuin 
  Kampen, Groenestraat 
   
 comparanten Adrians, Maijcke Wed. van Roelof Wijnties Moeder 
  Calf, Jan Hendricksen Voogd  
  Stockman, Jan Hendricksen Voogd  
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 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Adrian, Hendrick, 
Willem en Roelof Winties als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder 
een bedrag van ƒ100 c.g. en nog ƒ40 c.g. voor haar zoon Hendrick, die een  
ongeluk heeft gehad en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te 
laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik en zal voor de kleren van de vader 
ƒ75, tegen 5 procent, betalen; als onderpand stelt zij haar huis, waar nog een 
verplichting op rust. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

692 RAK  95 FOLIO:    250v DATUM:     06-04-1669  

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aecken, Maria van Wed. van Jorgen Pruijs Moeder 
  Craenhals, Joris Voogd  
  Vos, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geertruijt, Melger, 

Jan, Jacob, Dirck en Swane Pruijs als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 
samen ƒ60 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een ambacht te laten leren 
en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

693 RAK  95 FOLIO:     250v DATUM:     06-05-1669 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eijnbert, Merrichien Wed. van Gerrit Berents Moeder 
  Vlotman, Joost Dirxen Voogd  
  Spanjert, Claas Henrixen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Berent Gerrits als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

 

694 RAK  95 FOLIO:     251 DATUM:     15-07-1669  
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 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hogencamp, Menso Rutgers Wdn. Grietien Egberts Vader 
  Eckelboom, Gerrit Voogd  
  Hartsuijcker, Cornelis Egb. Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Grietien Hogencamps 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ900 c.g. en 
een bed met toebehoren en belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten 
leren, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

695 RAK  95 FOLIO:     251 DATUM:     30-08-1669 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Marrigien Wed. van Swen Magnes Moeder 
  Berents, Jan Voogd  
  Herms, Gerrijt Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Magnes als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g. en belooft hem lezen, schrijven en 
een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd 
is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

696 RAK  95 FOLIO:      251v DATUM:     29-07-1674 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Mattien Comparante  
  Worst, Jan Coopsen Voogd  
  Lambersen, Lambert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart haar voogden te bedanken voor het goede beheer van 

haar ouderlijke goederen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 252 t/m 256v zijn blanco. 

697 RAK   95 FOLIO:      257 DATUM:      14-03-1666 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bontus, Nicolaas Gevolmachtigde  
  Bornema, Berent Gevolmachtigde IUDr  *

) 

     
 samenvatting Comparant, gevolmachtigd in Rotterdam dd 02-08-1653, verstrekt op zijn 

beurt een volmacht aan Berent Bornema om in Kampen de zaken van zijn 
opdrachtgevers waar te nemen en speciaal die over een legaat van ƒ200 
wegens Barta Wijntgens, zoals nader in de volmacht is verklaard. 

   
 bijzonderheden *

) 
Naam gevolmachtigde is waarschijnlijk: Bernardt Borneman. 

   
 

 

698 RAK  95 FOLIO:     257 DATUM:     02-04-1666 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Maurits, Neeltien Schuldenares Wed. Jan Groot 
  Hoolboom, dr Roeloff Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan dr Roeloff Hoolboom wegens 

achterstallige huishuur een bedrag van ƒ138-14 c.g., waarvoor zij nu cedeert 
ƒ70 c.g., kooppenningen die zij nog tegoed heeft van Peter Clasen Lassche,  
verder het doek dat op het weefgetouw staat en twee weefgetouwen; dit 
duurt zolang het totale bedrag niet is betaald waarvoor een periode van één 
jaar wordt gesteld.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

699 RAK  95 FOLIO:     257v DATUM:    03-05-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Borcherts, Nicolaes Volmachtgever  
  Baeck, Herman de Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan dr Herman de Baeck om 

namens hem en de overige erven de nalatenschap te aanvaarden van Frans 
Dirxs, de boedel te delen, te controleren op kwader trouw en/of 
vervreemding en verder alle noodzakelijke maatregelen te treffen, met macht 
van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

700 RAK  95 FOLIO:    258 DATUM:     09-07-1667 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Haersolthe, Nicolaa van Volmachtgeefster Wed. t. Boecops 
  Haersolthe, Geerlina van Volmachtgeefster  
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Steenbergen, Johan Gevolmachtigde Secr. en IUDr 
  Haersolthe, Rodolph van Volmachtgever  
  Warmboutsen, Jan Gevolmachtigde Opperklerk Hoorn 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van jkr IJsbrant van Teilingen en kapitein Gerrit 

van Teilingen, geven een volmacht aan Jan Warmboutsen, klerk van het 
college van gecommitteerde Raden te Hoorn, om namens hen in die stad te 
vorderen van mevrouw van der Mijlen het geld dat comparanten toekomt 
wegens de wapens die bij de compagnie van haar zoon berusten en verder 
alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden R. van Haersolthe is kapitein luitenant van kolonel Robert van Ittersum tot 

Noortdueringen. 
   

 

 

701 RAK  95 FOLIO:     258v DATUM:     03-12-1667 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lam, Nicolaus Comparant  
  Thomas, Geesien Echtgenote  
  Duircoops, Johanna Boedelhoudster Wed. Thomas Thomassen 
  Stuirman, Henrick Cr. Voogd Burgemeester  -  IUDr 
  Ram, dr Everhard Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart namens zijn echtgenote van de weduwe van 

rentmeester Thomassen te hebben ontvangen haar moeders erfdeel à ƒ2000 
c.g. alles volgens akte van bewijzinge, waarvoor hij de boedelhoudster en de 
voogden bedankt, met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

702 RAK  95 FOLIO:     258v DATUM:      03-12-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lam, Nicolaus Volmachtgever  
  Toll, Philippus Theodoor Gevolmactigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Philippus Theodoor Toll om namens 

hem zijn zaken waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en daarbij al 
het noodzakelijke te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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De bladzijden 259v t/m 260v zijn blanco. 

703 RAK  95 FOLIO:     261 DATUM:      10-04-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Otto Wdn. van Anna Coenraedts Vader 
  Poortenaer, Dirck Hermsz Voogd  
  Plato, Gerrit Hermsz Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Coenraedt Otten als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g. en een  
zilveren lepel en belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren 
en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 25-10-1667 is Coenraedt Otto in Engeland overleden en 
heeft de vader de goederen van de voogden ontvangen, waarvoor hij hen 
bedankt. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

704 RAK  95 FOLIO:      261 DATUM:      31-07-1665 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   

 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dominicus, Olivier Schuldenaar  
  Berentsen, Hendrick Schuldeiser  
  Jochums, Berent Borg  
  Egbertsens, Lubbert Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hendrick Berentsen wegens 

onbetaalde huishuur een bedrag van ƒ40 c.g. dat hij a.s. Michael zal betalen, 
waarvoor hij twee borgen heeft aangesteld. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

705 RAK  95 FOLIO:     261v  DATUM:     06-09-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Otien Wed. van Herbert Peters Moeder 
  Jansen, Berent Voogd  
  Pechlijn, Jochem Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Abraham en Jan 

Herberts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ30 c.g. en 
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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 
   

 

 

706 RAK  95 FOLIO:     261v DATUM:     16-03-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gansneb gnd. Tegnegel, Otto Volmachtgever  
  Tollius, P. T. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan P. T. Tollius om zijn zaken in 

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

 

 

707 RAK  95 FOLIO:     262 DATUM:     17-03-[1667] 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Nieuwstraat, naast wijlen Lespiere 
   
 comparanten Gansneb gnd Tegnegel, Ottho Comparant  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij voor de evictie van het gekochte erf van ds 

Johannis ab Oelen te Kamperveen als onderpand stelt zijn huis in de 
Nieuwstraat, voor eventuele aansprakelijkheid. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 262v t/m 264v zijn blanco. 

708 RAK  95 FOLIO:      265 DATUM:     15-06-1664 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Peter Comparant  
  Jansz, Cornelis Comparant  
  Heimeritsz, Peter Voogd  
  Ambrosius, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden de goederen van hun ouders te 

hebben ontvangen, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
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709 RAK  95 FOLIO:     265 DATUM:      10-09-1664 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tilemans, Pieter Volmachtgever  
  Bisschop, Steven Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Steven Bisschop om in 

Deventer en elders zijn zaken waar te nemen, in het bijzonder die welke 
betrekking hebben op het erfhuis van zijn schoonvader Mathijs Jansz 
Drimborn, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

710 RAK  95 FOLIO:     265v DATUM:     02-11-1664 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brouwer, Peter Volmachtgever  
  Borneman, Bernhardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Bernhardt Borneman om zijn 

zaken waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en in het bijzonder de 
kwestie met David Japijn en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

711 RAK  95 FOLIO:     265v DATUM:     06-04-1665 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eeckholt, Peter Volmachtgever  
  Herms, Christiaen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Christiaen Herms om zijn zaken in 

Haarlem waar te nemen, in het bijzonder die tegen Jan Michielsz Veeneburch 
en daarbij alles te doen, wat comparant zelf ook gedaan zou hebben, indien 
aanwezig, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

712 RAK  95 FOLIO:     266 DATUM:     20-05-1665 

 onderwerp Verklaring 
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 onroerend goed Niet duidelijk vermeld 
   
 comparanten Asshenberg, Pieter Gevolmachtigde  
  Plancken, Margareta van der Volmachtgeefster  
  Notelaer, Johan Volmachtgever  
  Plancken, Cornelia van der Volmachtgeefster  
  Ridder, Elisabeth Volmachtgeefster Wed. J.vd Plancken 
     
 samenvatting Comparant verklaart, namens de mede-erfgenamen van Johan Harpstee, aan 

Barent Noortbergen, hun borg voor schulden alhier, als waarborg te stellen 
alle goederen die zij hier hebben en hetgeen het echtpaar Henrick Jans en 
Geertien Willems aan de erfgenamen schuldig is wegens de aankoop van 
een huis Achter de nieuwe Muur, evenals wat Jochum Egberts Backer 
schuldig is wegens de koop van een huis aan de stadsmuur. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

713 RAK  95 FOLIO:    266 DATUM:     29-05-1665 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bandt, Peter Petersen Comparant  
  Rutgerssen, Engbert Voogd  
  Schocker, Jacob Hermsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de goederen van zijn moeder te 

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

 

 

714 RAK  95 FOLIO:      266v DATUM:     17-07-1665 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Philippus Volmachtgever  
  Ulger, Maria Echtgenote  
  Vrijdagh, Elias Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Namens zijn vrouw, erfgename van Jurrien Ulger, verstrekt comparant een 

volmacht aan Elias Vrijdagh om van Henrick Ulger uit Hasselt te vorderen 
een bedrag van ƒ200 c.g. of de rente ervan, welk bedrag de erfgenamen van 
Jurrien Ulger volgens obligatie toekomt en daarbij alle noodzakelijke 
maatregelen te treffen.  

   
 bijzonderheden Geen 
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715 RAK  95 FOLIO:     266v DATUM:     06-10-1665 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Michielsen, Peter Schuldenaar  
  Hoff, Matheus Schuldeiser  
  Hoff, Albertus Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Matheus en Albertus Hoff wegens 

¾ jaar huishuur een bedrag van ƒ43-10-0 sinds afgelopen Michael en met 
Pasen nog een halfjaar, waarvoor hij als onderpand stelt zijn 
droogscheerders pers, die bij Bartolt Egbertus in de Venestraat staat. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

716 RAK  95 FOLIO:     267 DATUM:      03-11-1665 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Luities, Pieter Volmachtgever Uit het Grote Broeck 
  Dirxen, Jurrien Gevolmachtigde Scheepstimmerman 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jurrien Dirxen om zijn zaken waar te 

nemen, in het bijzonder die tegen de persoon die hem op de IJssel heeft 
overvaren en daarbij de nodige maatregelen te nemen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

717 RAK  95 FOLIO:     267 DATUM:     16-12-1665 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pietersz, Pieter Comparant  
  Luixen, Hendrick  Voogd  
  Lennip, Jan van der 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 
   

 

 

718 RAK  95 FOLIO:     267v DATUM:     18-12-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pannebacker, Peter Albertsen Wdn. Mechtelt Jacobs Vader 
  Pannebacker, Thijs Albertsen Voogd  
  Dirxen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige  kinderen Berent en Albertien als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van ƒ60 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 Comparant is loods. 
   

 

 

719 RAK  95 FOLIO:     267v DATUM:      31-01-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Peter Comparant  
  Haen, Berent Janssen Voogd  
  Wolffraedt, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden zijn moeders goederen te hebben 

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

 

 

720 RAK  95 FOLIO:    267v DATUM:     14-05-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Smit, Peter Wdn. van Geertruidt Jans Vader 
  Smith, Michiel Voogd  
  Stuwe, Gerrijt Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Gerrijt Peters als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. en belooft hem lezen, schrijven en 
een passend handwerk te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

721 RAK  95 FOLIO:     268 DATUM:     26-05-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Pouwelts, Pouwel Wdn. van Lijsebeth Jans Vader 
  Henrix, Lucas Voogd Kleermaker 
  Wijcherts, Jan Voogd Draaier 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Geertien als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ4 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 
   

 

 

722 RAK  95 FOLIO:     268v DATUM:    13-06-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Harder, Peter Koper  
  Brandenburch, Gerrit Verkoper  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij het bedrag van de aankoop van een paard ad 

ƒ180 c.g. binnen 14 dagen zal betalen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

723 RAK  95 FOLIO:     268v DATUM:     03-08-1666 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hell, Pieter van Verzoeker  
  Ophuisen, Engel van Borg  
     
 samenvatting Comparant heeft Engel van Ophuisen als borg gevraagd in alle zaken waarin 

Henrick van Dorsten hem, comparant, aansprakelijk stelt; de borg verbindt 
hiertoe zijn persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

724 RAK  95 FOLIO:     269 DATUM:      03-08-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hell, Pieter van Volmachtgever  
  Baeck, Hermannum de Gevolmachtigde IUDr 
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 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Hermannum de Baeck om al zijn 
zaken waar te nemen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

725 RAK  95 FOLIO:     269 DATUM:     10-09-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Buemer, Pieter Comparant  
  Pastoor, Berent Fransen, Voogd  
  Leendertsen, Gerrit 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 
   

 

 

726 RAK  95 FOLIO:     269v DATUM:     11-09-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Toll, Philip Theodoor Volmachtgever IUDr 
  Henricius, mr Jacobus Gevolmachtigde Advocaat - Utrecht 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan mr Jacobus Henricius om 

namens hem voor het gerecht van Utrecht en het hof van de provincie te 
vorderen alles wat hij te vorderen heeft en in het bijzonder op te treden in het 
geschil tussen de crediteuren van de boedel van jkr Anthonie van 
Wijnbergen, dat nog hangende is en verder alles te doen wat noodzakelijk is 
en wat comparant zelf ook gedaan zou hebben, indien aanwezig.  

   
 bijzonderheden Gevolmachtigde is advocaat aan het hof van Utrecht. 
   

 

 

727 RAK  95 FOLIO:     270 DATUM:     18-10-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Stuk land van drie mergel groot 
  Land van Gulik 
   
 comparanten Marcks, Peter Jansen Volmachtgever Echtpaar 
  Adrians, Sara Volmachtgeefster  
  Jansz, Marckus Gevolmachtigde Broer  -  Nijmegen 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun broer Marckus Jansz om 
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namens hen te verkopen hun aandeel in een stuk land, met alle toebehoren, 
dat zij geërfd hebben van hun vader Jan Marks en die zaak goed af te 
handelen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

728 RAK  95 FOLIO:     270 DATUM:     22-11-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jurians, Peter Wdn. van Trijntien Luijckas Vader 
  Luijckas, Peter Voogd  
  Ridder, Wolter Juriansz Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Luijckas, Anna en 

Jurgen Peters als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 
ƒ600 c.g. en de opbrengst van moeders kleren en belooft hen lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 18-10-1677 ontvangt Anna Peters haar deel en bedankt 
haar voogden; op 05-12-1683 ontvangen Lucas en Jurrien de ouderlijke 
goederen en bedanken de voogden met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

729 RAK  95 FOLIO:     270v DATUM:      14-01-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Toll, Philip Theodoor Volmachtgever IUDr 
  Henricius, mr Jacobus Gevolmachtigde Advocaat hof Utrecht 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Jacobus Henricius om in 

aansluiting op de volmacht van 11-09-1666 betreffende het geschil tussen 
comparant en de crediteuren van wijlen jkr Anthonis van Wijnbergen, voor 
het gerecht van de stad Utrecht de akte van compromis te ondertekenen en 
eventueel een of twee procureurs te substitueren en verder te doen wat 
nodig is, zoals comparant zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

730 RAK   95 FOLIO:    270v DATUM:     14-01-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Toll, Philip  Theodoor Volmachtgever IUDr 
  Paddenburgh, Jacobus van Gevolmachtigde Procureur Utrecht 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan de procureur van het gerecht te 

Utrecht om zijn zaken in Utrecht waar te nemen en daarbij alle noodzakelijke 
maatregelen te treffen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

731 RAK  95 FOLIO:     271 DATUM:     12-02-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Emmeloort, Peter Janssen v.  Volmachtgever  
  Hoolboom, Rodolph Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Rodolph Hoolboom om al zijn zaken 

hier in de stad waar te nemen, speciaal die tegen Jaques Croon, zowel 
binnen als buiten rechten en die tot een goed einde te brengen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

732 RAK  95 FOLIO:      271 DATUM:     27-04-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nannings, Pieter Volmachtgever Echtpaar 
  Jans, Trijntien Volmachtgeefster  
  Janssen, Aert Volmachtgever  
  Langenburgh, Gooswinus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Jan Gerritsen van het eiland Marken, 

verstrekken een volmacht aan Gooswinus Langenburgh om hun zaken waar 
te nemen, in het bijzonder die tegen Jaques Croon, met macht van 
substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

733 RAK  95 FOLIO:     271v DATUM:     24-08-1667  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Toll, Philip Theodoor Gevolmachtigde IUDr 
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  Ripperda, jkr Unico Volmachtgever Heer tot Hengelo 
  Solbach, mr Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant, gevolmachtigde van ritmeester Unico Ripperda, heeft op zijn 

beurt een volmacht verstrekt aan mr Johan Solbach, secretaris van de 
hoofdmannen kamer te Groningen, om voor zijn opdrachtgever diens zaken 
in de provincie Groningen te behartigen, in het bijzonder zich te richten tot 
de regering van de stad Groningen om daar te melden dat alle allodiale 
goederen van Willem Ripperda, heer tot Boeckeloe en Boxbergen aan 
opdrachtgever toebehoren, krachtens testament dd 03-05-1642 en huwelijkse 
voorwaarden dd 24-01-1627 van Willem Ripperda en Aleijd van den 
Bouckhorst, ouders van opdrachtgever en daar te protesteren tegen 
eventuele aanspraken op de goederen en verder te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

734 RAK  95 FOLIO:     272 DATUM:      25-10-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albertsen, Peter Volmachtgever Van Harderwijk 
  Wolffsen, H. Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan H. Wolffsen om zijn zaken in Kampen 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

735 RAK  95 FOLIO:     272v DATUM:     19-02-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Emmeloort, Peter Jansen van Volmachtgever  
  Ridder, Jacobus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jacobus Ridder om zijn zaken hier 

waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten, met name die tegen Jan 
Daems. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

736 RAK  95 FOLIO:     272v DATUM:     21-03-1668 

 onderwerp Verklaring 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jelissen, Peter Comparant Soldaat 
  Dorsten, Jan Dircksz van Voogd  
  Bever, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant bedankt zijn voogden voor het beheer van zijn vaders goederen 

met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Comparant is soldaat onder kapitein Uijterwijck. 
   

 

 

737 RAK  95 FOLIO:     272v DATUM:     26-05-1668 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mathisen, Peter Comparant  
  Conraetsz, Conraet Voogd  
  Corsten, Michiel Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart het geld dat zijn voogden beheerden, te hebben 

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

 

 

738 RAK  95 FOLIO:     273 DATUM:     12-06-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Veen, Piter Volmachtgever Executeur 
  Luijcasz, Henrick Volmachtgever Idem 
  Wolthuijs, Henrick Volmachtgever Idem 
  Waninck, Gerrit Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, executeurs over de boedel van Cornelis Roeloffsen van 

Heerde en Maria Veen, verstrekken een volmacht aan Gerrit Waninck om van 
de Admiraliteit in Amsterdam te vorderen het tractement over drie maanden, 
ad ƒ15 c.g. per maand, van luitenant wijlen Cornelis Roeloffsen van Heerde, 
dat nog niet is betaald en verder alle noodzakelijke maatregelen te treffen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

739 RAK  95 FOLIO:     273 DATUM:     22-06-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Clementsen, Peter Volmachtgever  
  Schutte, Henrick Gevolmachtigde Procurator 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Schutte om zijn zaken waar 

te nemen, zowel binnen als buiten rechten, in het bijzonder die tegen Jan 
Janssen ten Brouwer, schipper te Zutphen, wegens belediging, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

740 RAK  95 FOLIO:     273v DATUM:     22-06-1668 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Veen, Peter Borg  
  Melcher, Jan Koper  
     
 samenvatting Comparant, borg voor Herbert van Westervelt uit Harderwijk, verklaart van 

Jan Melchers ontvangen te hebben een bedrag van ƒ180 c.g. wegens de 
verkoop van een huis door de erven van Gerrit Louwersen. 
NB. in de kantlijn: op 23-06-1668 meldt Herbert van Westervelt van Peter 
Veen het bedrag van ƒ180 c.g. en nog ƒ20 c.g. te hebben ontvangen, 
waarvoor hij bedankt met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

741 RAK  95 FOLIO:     273v DATUM:      30-06-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Otteren, Peter van Volmachtgever Koopman te A’dam 
  Tollius, dr Philip Theodoor Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan dr Philip Theodoor Tollius om zijn 

zaken waar te nemen binnen de stad of provincie, zowel binnen als buiten 
rechten en te doen wat hij zelf ook gedaan zou hebben, indien aanwezig, met 
macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

Bladzijde 274 is blanco. 

742 RAK  95 FOLIO:     274v DATUM:     22-10-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Tollius, mr Philippus Theodorus Gevolmachtigde Advocaat 
  Silvius, Hermannus Gevolmachtigde IUDr – advocaat 
     
 samenvatting Namens de Staten van Overijssel, verstrekt comparant een volmacht aan 

Hermannus Silvius, advocaat te Deventer, om hem in vermelde kwaliteit 
behulpzaam te zijn bij eventuele afwezigheid, de provinciale besognes waar 
te nemen en alle voorkomende werkzaamheden te zullen vervullen en 
daarvan rekenschap af te leggen, zoals hij, comparant, ook gedaan zou 
hebben. 

   
 bijzonderheden Comparant is advocaat van de heren van de Staten van Overijssel. 
   
 

 

743 RAK  95 FOLIO:     275 DATUM:     04-12-1668 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Petertien Comparante  
  Breda, R. van  Momber Secretaris 
  Meulen, Peter Willemsen vd Stiefvader  
  Evertsen, Jan Voogd Kleermaker 
  Henrixen, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar stiefvader alle goederen te hebben 

ontvangen uit het sterfhuis van haar vader; zij bedankt ook de voogden voor 
het beheer met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

Dd 17-12-1668: Trijne Drees… vacat. 

744 RAK  95 FOLIO:     275 DATUM:     06-05-1669 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Broederweg, tegen het erf van Christoffel Deckhouts 
   
 comparanten Luijckassen, Peter Wdn. van Hille Berents Vader 
  Hoolboom, dr Rudolphus Voogd  
  Lijndraeiers, Bartholt Petersen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Berend Peters als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ400 c.g. en een dubbele 
houp (sieraad) en een behoorlijke uitzet bij zijn huwelijk; hij belooft hem 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren, waarmee de voogden 
tevreden zijn. Als onderpand stelt hij de verbeteringen van zijn huis, waar 
nog een verplichting op rust van ƒ150. 

   
 bijzonderheden Geen 
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745 RAK  95 FOLIO:     275v DATUM:      26-07-1669 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Land 
  Maarseveen (Utrecht) 
   
 comparanten Tollius, Philippus Theodorus Wdn. Cornelia v. Heemerden Vader 
  Heemerden, Willem van Voogd 

1
) 

  Tollius, dr Jacobus Voogd Rector Gouda 
  Hoff, Albert Voogd Secretaris 
  Marle, Reinier van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Philips Cornelis als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van een stuk land in 
Maarseveen, verhuurd aan Nicolaes Hermans, een obligatie groot ƒ800 c.g. 
ten laste van de staten van Utrecht, een rentebrief ad ƒ200 gevestigd op een 
huis in Jutphaas van Margareta Stroo, weduwe W. Verheul, een obligatie van 
ƒ700 op de provincie Utrecht, een rentebrief van ƒ800 ten laste van het 
gerecht van Woudenberg, nog een obligatie van ƒ200, de kleren en 
lijfstoebehoren van de moeder, het goud/zilver enz. Hij heeft het 
vruchtgebruik en belooft zijn zoon een goede opvoeding te geven, studie 
e.d. Alle documenten zijn overhandigd aan de voogden. 

   
 bijzonderheden Comparant is IUDr en advocaat van de provincie Overijssel. 

1
) – rentmeester van Barbara en Laurentii Gasthuizen te Utrecht. 

Details in de akte. 
   

 

De bladzijden 277 t/m 277v zijn blanco. 

746 RAK  95 FOLIO:      278 DATUM:     23-06-1664 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis, erf en where de Groene Papegaeij 
  Middelburg 
   
 comparanten Breda, Rutger van Volmachtgever Echtpaar - voogd 
  Aimerij, Johanna Volmachtgeefster  
  Arundeaulx, mr Abraham Gevolmachtigde  
  Clement, David Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan mr Abraham Arundeaulx en 

David Clement om namens hen een huis in Middelburg te verkopen, uit de 
hand of openbaar en alle bijkomende werkzaamheden te verrichten, met 
macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Comparant is voogd over Jacoba en Cornelia van Hartsbeecq. 
   

 

 

747 RAK  95 FOLIO:     278v DATUM:       

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis de Groene Papegaeij 
   
 comparanten Aimerij, Rebecca Volmachtgeefster Wed. Th.van Deventer 
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  Breda, R. van Momber Secretaris 
  Clement, David Gevolmachtigde Griffier Middelburg 
     
 samenvatting Comparante, als mede-erfgename van haar moeder Maria de Casselle, 

weduwe van Paulus van Hartsbeecq, verklaart een volmacht te verstrekken 
aan David Clement om namens haar te transporteren aan Abraham 
Arundeaulx en diens echtgenote Maria Aimerij het eigendom van het huis de 
Groene Papegaeij in Middelburg 

   
 bijzonderheden Overledene was predikant in Aarlanderveen.  
   

 

 

748 RAK  95 FOLIO:     279 DATUM:     14-09-1664 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Breda, R. van Volmachtgever Secretaris  
  Poele, mr Johan van de Gevolmachtigde Advocaat fiscaal 
     
 samenvatting Comparant, als voogd over de kinderen van Paulus van Hartsbeecq en Maria 

de Castelle, geeft een volmacht aan mr Johan van de Poele om van Isaacq 
Aimerij, administrerend voogd, de rekening te ontvangen over de pupillen en 
hem te vrijwaren van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

749 RAK  95 FOLIO:     279 DATUM:     28-09-1664 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Clooster, Reinolt van den Volmachtgever Kapitein 
  Waterham, Arnold Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Arnold Waterham, burgemeester der 

stad Hasselt, om zijn zaken waar te nemen, in het bijzonder om te vorderen 
wat hem, comparant, toekomt en in der minne of gerechtelijk te laten  
geschieden wat hij zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van 
substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

750 RAK  95 FOLIO:     279v DATUM:     21-03-1665 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Clooster, Reinout van den Volmachtgever  
  Busman, Daniel Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, als voogd over zijn nichtje van Bollinckhoff, verstrekt een 

volmacht aan de edele Daniel Busman om al zijn zaken  waar te nemen die 
hij in het stift Bremen te doen heeft, deze tot een goed einde te brengen, 
zoals hij zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
   
 bijzonderheden Gevolmachtigde is erfgezetene op den Eggercamp. 
   

 

 

751 RAK  95 FOLIO:     280 DATUM:     19-01-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Joris, Roeloff Comparant Echtg. Peterken Henrix 
  Gerrijts, Roeloff Comparant  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Claes Jacobsens en echtgenote, verklaren 

dat zij onderling tot overeenstemming zijn gekomen over de erfenis en dat zij 
elkaar vrijwaren van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

752 RAK  95 FOLIO:     280v DATUM:     25-01-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Echten, Roeloff Janssen van Wdn. Dieuwertien Jans Vader 
  Westerhuijs, Herman Engberts Voogd  
  Dirxen, Thijs Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Albertien en Roeloff als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen tien daalders van 30 
stuivers en een zilveren oorijzer voor de dochter, te verstreven 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

753 RAK  95 FOLIO:     280v DATUM:     10-03-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis 
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  Kampen, hoek van de Schepensteeg 
   
 comparanten Nessinck, Rodolph Wdn. van Geesken Engberts Vader 
  Bosch, Jan Hermansz Voogd  
  Graffhorst, Gerbrant Cl. van Voogd  
     
 samenvatting Clomparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Engbert Nessinck als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ700 c.g. en belooft 
hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen als een goed 
vader, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik en 
stelt zijn huis als onderpand. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

754 RAK  95 FOLIO:    281  DATUM:     03-04-1666 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nessinck, Roeloff Schuldenaar Bakker 
  Wit, Abraham de Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn wegens geleverd zaad aan Abraham de 

Wit een bedrag van ƒ238 c.g. dat hij met een maand aan schuldeiser zal 
betalen, als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

755 RAK  95 FOLIO:     281v DATUM:     09-08-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Eekmolen 
  Kampen, buiten de Hagenpoort 
   
 comparanten Eeckholt, Roeloff Lambertsen Wdn. Elisabeth van Rhijn Vader 
  Eeckholt, Peter Voogd  
  Daemsen, Joannes Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Lambert Roeloffsen 

Eeckholt als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1000 
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 de helft van de 
eekmolen die hij samen met Peter Eeckholt bezit. 

   
 bijzonderheden Geen 
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756 RAK  95 FOLIO:      281v DATUM:     23-11-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Woude, Rijck Janssen van  Curator  
  Luitien, Jan Curator  
  Valentijn, Adriaen Gevolmachtigde Procurator Elburg 
     
 samenvatting Comparanten, curatoren over de boedel van Steven Bischop en Geertien 

Jans, hebben een volmacht verstrekt aan Adriaen Valentijn om van de 
weduwe en erven van wijlen Jan Francksen en Lambert Francksen het geld 
te vorderen dat Geertien Jans krachtens akte van belofte, nog toekomt en 
verder te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

757 RAK  95 FOLIO:     282 DATUM:     25-02-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eeckholt, Roeloff Lambertsen Volmachtgever Voogd 
  Meijer, Gijsbertus Volmachtgever Voogd 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over Jan Jacobsen van Wieringen, zoon van wijlen 

Jacob Rijxen van Wieringen, verstrekken aan elkaar een volmacht om in 
Amsterdam voor hun pleegkind het legaat te ontvangen dat hem toekomt 
volgens het testament van Jan Everwijnsen Hoen, in der minne of 
gerechtelijk en te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

758 RAK  95 FOLIO:     282v DATUM:     25-05-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backer, Roelof Gevolmachtigde  
  Bentem, Peter van Volmachtgever  
  Benthem, Hendrick van Volmachtgever  
  Coninck, Gerrit Jacobsz Volmachtgever  
  Backer, Hendrick Volmachtgever  
  Baeck, Herman de Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgevers, akte dd 29-09-1660 uit Hasselt, verstrekt 

comparant een volmacht aan Herman de Baeck om, in der minne of 
gerechtelijk van de erven van Willem Jansz Bloem een bedrag van ƒ100 c.g. 
met rente te innen en verder alle noodzakelijke dingen te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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759 RAK  95 FOLIO:      283 DATUM:      24-06-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sabe, Rogier Volmachtgever  
  Henrixen, Govert Gevolmachtigde Pander te Hoogeveen 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Govert Henrixen om al zijn zaken in 

Hoogeveen en Drenthe waar te nemen en alle noodzakelijke maatregelen te 
treffen, die comparant zelf ook getroffen zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

760 RAK  95 FOLIO:    283 DATUM:      20-06-1667 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrixen, Roelant Comparant  
  Luicksen, Henrick Vader  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn vader alle goederen te hebben ontvangen van 

zijn overleden moeder, Aeltien Roeloffs, waarvoor hij hem bedankt met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

761 RAK  95 FOLIO:     283v DATUM:    01-08-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, aan het kerkhof achter de Bovenkerk, tussen Oude- en Hofstraat 
   
 comparanten Weesel, Roeloff van Wdn. van Merrichien Wolters Vader 
  Woltersen, Rewert Voogd  
  Louwe, Marten Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Sara Roelofs als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ75 c.g., waarvoor 
hij zijn huis als onderpand stelt 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 
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762 RAK  95 FOLIO:      283v DATUM:     14-09-1667 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rhijn, Rijckard van Volmachtgever IUDR – burgem. Zwolle 
  Baeck, dr Herman de Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan dr Herman de Baeck om zijn 

zaken tegen jkr Johan Leeuwendal waar te nemen, in der minne of 
gerechtelijk en te doen wat comparant zelf gedaan zou hebben, indien 
aanwezig.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

763 RAK   95 FOLIO:    284 DATUM:      20-11-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lambertsen, Roelof Volmachtgever  
  Hendricksen, Roelof Volmachtgever  
  Hoijer, Hendrick Hermsen Gevolmachtigde  
  Ibinck, Jan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Hendrick Hermsen Hoijer en 

Jan Ibinck om het geld te innen dat hen, als erven van de eerste echtgenote 
van Jan Helmichsen, toekomt en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

764 RAK  95 FOLIO:    284 DATUM:    02-04-1668 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wolters, Renwart Comparant  
  Willems, Femme Begunstigde Wed. vd Weert 
     
 samenvatting Comparant verklaart aan Femme Willems te hebben toegekend het meerdere 

van een bedrag van ƒ124, dat hij tegoed heeft van de compagnie van 
ritmeester Covorden, dat hij eerder aan Warnaer van Tongeren had 
toegekend. 

   
 bijzonderheden Geen 
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765 RAK  95 FOLIO:     284v DATUM:     07-05-1668 

 onderwerp Afstand van rechten 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Vloeddijk, tussen Thonis Caspersz en Jacob Pottebacker 
   
 comparanten Hoolboom, dr Rudolph Gevolmachtigde  
  Backer, Thonis Helmichsen Gevolmachtigde  
  Wijnhoudt, Albert Claasen Begunstigde  
     
 samenvatting Namens de kinderen van Heimerich Willemsen en Geertien Heimerichts, 

verklaren comparanten aan Albert Claasen Wijnhoudt af te staan hun 
aanspraken op een huis aan de Vloeddijk, strekkende tot achteraan de 
opweg van het Bolwerk.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

766 RAK  95 FOLIO:     284v DATUM:      29-06-1668 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en hof 
  Brunnepe 
   
 comparanten Egbertsen, Roelof Wdn. van … Vader 
  Claesen, Aert Voogd  
  Aertsz, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Egbert Roelofsen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd  een bedrag van ƒ225 c.g. en twee 
costuums, een zwart en de ander gekleurd, of een bedrag van ƒ50 indien de 
vader eerder mocht overlijden en een paar netten en belooft hem lezen en 
schrijven te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik en stelt als onderpand zijn 
woonhuis. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

767 RAK  95 FOLIO:     285 DATUM:     31-07-1668 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Volckers, Roelof Wdn. van Geertien Jans Vader 
  Ridder, Ottho Herms  Voogd  
  Jansz, Berent Voogd  
  Berentsz, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Jaucke Roelofs als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en de derde penning van de 
erfenis die hij van zijn grootvader krijgt en belooft haar lezen, schrijven en 
naaien te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
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waarmee de voogden tevreden zijn. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

768 RAK  95 FOLIO:     285 DATUM:     24-08-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Potholt, Robbert Volmachtgever  
  Wolf, Helmichius de Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Helmichius de Wolf om, zowel binnen 

als buiten rechten te innen van Rodolphus Luigies het geld dat hem toekomt 
en alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

769 RAK  95 FOLIO:     285v DATUM:     12-10-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Amsterdam, Houttuinen, tussen de Brouwersstraat en de sluis 
   
 comparanten Janssen, Rijck Volmachtgever En echtg. W. Pots 
  Haersma, Goosen Volmachtgever En echtg. L. Cornelis 
  Janssen, Berent Volmachtgever En echtg. M. Cornelis 
  Jorissen, Isack Gevolmachtigde Amsterdam 
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Isack Jorissen om namens 

hen hun aandelen in een huis te verkopen dat zij geërfd hebben van Saartien 
Pieters en verder alle noodzakelijke maatregelen te treffen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

770 RAK  95 FOLIO:      286 DATUM:     04-12-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoolboom, Rodolphus Volmachtgever  
  Vos, Anthoni Gevolmachtigde Procurator te Zwolle 
     
 samenvatting Namens Jan van den Bargs, heeft comparant een volmacht verstrekt aan 

Anthoni Vos om de zaken van opdrachtgever in Zwolle waar te nemen. 
   
 bijzonderheden Geen 
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771 RAK  95 FOLIO:     286 DATUM:     15-03-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Davids, Roeloff Volmachtgever  
  Wolffsen, Helmich Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Helmich Wolffsen om, zowel 

binnen als buiten rechten zijn zaken waar te nemen en alles te doen wat voor 
de hand ligt, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

772 RAK  95 FOLIO:     286 DATUM:      19-04-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Twickeloe,  Rudolph van Volmachtgever  
  Baeck, Herman de Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Herman de Baeck om van 

Elisabeth van Haersolte, weduwe van majoor Dirck van Haersolte, te 
vorderen een bedrag van ƒ400 c.g., zijnde de rente over 4 jaar van een som 
van ƒ2000 c.g. volgens obligatie dd 08-04-1669.  

   
 bijzonderheden Akte is niet ondertekend. 
   

 

 

773 RAK  95 FOLIO:     286v DATUM:     28-04-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Clooster, Rodolphs van den Volmachtgever  
  Tollium, Phil. Theod. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Phil. Theod. Tollium om zijn 

zaken waar te nemen in de stad en de provincie Overijssel, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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774 RAK  95 FOLIO:     286v DATUM:     06-09-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Twickelo, Rodolph van Volmachtgever  
  Heijmenberg, Cornelis Gevolmachtigde Notaris Alkmaar 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Cornelis Heijmenberg om 

namens hem in Holland liggende landerijen te verhuren en van de reeds 
verhuurde percelen de pacht te innen, in der minne of gerechtelijk en zo 
nodig procedures aan te spannen, delen te verkopen enz., kortom alles te 
doen wat comparant zelf ook gedaan zou hebben, indien aanwezig, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

De bladzijde 287v is blanco. 

775 RAK  95 FOLIO:     288 DATUM:     21-05-1664 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritsen, Steven Wdn. van Femmigje Roeloffsen Vader 
  Cate, Steven Gerritsen t. Voogd  
  Wolte, Wolter Willemsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Abraham, Swaentien, 

Jan, Geertien, Roeloff, Jannichien en Saertien Gerrits als moeders erfdeel te 
hebben gereserveerd elk ƒ40 c.g. en Geertien ƒ80 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. Hij heeft het 
vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

776 RAK  95 FOLIO:     288 DATUM:     31-05-1664 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bisschops, Susanna Comparante Echtg. Jan G. Nijhuijs 
  Bisschops, Jennichien Comparante Echtg. Corn. J. Stubbe 
  Sweertsen, Dirck Voogd Overleden 
  Bisschop, Steven Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden, of de weduwe van hen, hun 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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777 RAK  95 FOLIO:     288v DATUM:     04-06-1664 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Sijmen Wdn. van Wendela Jans Vader 
  Willemsz, Rutger Voogd  
  Aertsen, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Marrigien Sijments als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ800 c.g., de kleren  
en een bed met toebehoren en belooft haar lezen, schrijven en naaien te 
laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

778 RAK  95 FOLIO:     288v DATUM:     07-06-1664 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bisschops, Susanna Comparante Echtg. Jan Gerritsen 
  Bisschops, Annigien Comparante Echtg. Cornelis Janssen 
  Holten, Geesien van Voogd Wed. D. Sweertsen 
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de weduwe van hun voogd Dirck Sweertsen de 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

779 RAK  95 FOLIO:    289 DATUM:     09-02-1665 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Een stuk land genaamd het Camperlandt 
  Vollenhove, in de Beulakker 
   
 comparanten Roemers, Sara Volmachtgeefster Wed. Johan Hoff 
  Bentheim, Everwijn van Momber IUDr 
  Bernhardts, Paulus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Paulus Bernhardts om namens 

haar, na ontvangst van de koopsom, een stuk land over te dragen aan 
Henrick Henrixen Philips en Vart Jansz en verder alles te doen wat nodig is. 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Overledene was ontvanger van Vollenhove. 
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780 RAK  95 FOLIO:    289 DATUM:     30-03-1665 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoemacker, jkr Severijn Comparant  
  Tengnegel, Johan G. gnd Schoonvader Burgemeester 
     
 samenvatting Comparant verklaart, als momber van zijn echtgenote, van zijn schoonvader 

te hebben ontvangen de goederen van haar moeder Margareta Drost, met 
uitzondering van de goederen in Westfalen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

781 RAK  95 FOLIO:    289v DATUM:    01-04-1665 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Pott, Sara Volmachtgeefster  
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Maeten, Jacob van der Gevolmachtigde Echtgenoot 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om in Amsterdam 

haar zaken waar te nemen, de roerende en onroerende goederen van haar 
moeder Annetien Jaspars en grootmoeder Zara Baert te verkopen, het geld 
te ontvangen, uitstaande gelden te innen enz. en alle noodzakelijke 
maatregelen te treffen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

782 RAK  95 FOLIO:     290 DATUM:     03-04-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Stijne Wed. van Henrick H. Hommers Moeder 
  Vriese, Henrick Dirxen Voogd Eerzame 
  Bondam, Abraham Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Maria en Henrick 

Hommers als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ100 c.g. en de 
helft van het wielmakers gereedschap 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 
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783 RAK  95 FOLIO:     290 DATUM:     06-04-1665 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wesselsen, Seiger Volmachtgever Soldaat 
  Jans, Geertruidt Gevolmachtigde Moeder 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn moeder om namens hem zijn 

traktement te ontvangen en alles te doen om dit doel te bereiken. 
   
 bijzonderheden Comparant is soldaat onder de compagnie van kapitein Jacob van 

Uijterwijck. 
   

 

 

784 RAK  95 FOLIO:     290v DATUM:     13-10-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wouters, Swaentien Wed. van Augustijn Toenis Moeder 
  Toenijs, Wessel Voogd  
  Bosh, Willem Willemsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Wouter Augustijn als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g. en belooft hem lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

785 RAK  95 FOLIO:     290v DATUM:     16-12-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hans, Stijntje Wed. Evert Geerloffs Meijboom Moeder 
  Meijboom, Evert Geerloffs Voogd  
  Hanssen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hermen, Hans en 

Anna 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

786 RAK  95 FOLIO:    291 DATUM:     21-12-1665 
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 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lucas, Sara Wed. van Albert Henrix Moeder 
  Egberts, Johan Voogd  
  Henrix, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrick en Trijntien 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ2 en belooft hen lezen en 
schrijven te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

787 RAK  95 FOLIO:     291 DATUM:     24-03-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Veltcamp, Sara Luicassen Wed. van Arent G. vd Hoff Moeder 
  Veltcamp, Hermen Lucassen Voogd  
  Quirsen, Abraham van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Meindert, Gerrijt en 

Geertruit als vaders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van hetgeen 
haar man en haar per testament van Jan Meindert van den Hoff is toegekend 
en nog bij diens weduwe berust in vruchtgebruik, verder een bedrag van 
ƒ150 c.g. samen en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten 
leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

788 RAK  95 FOLIO:     292 DATUM:     21-05-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gijsberts, Sweer Volmachtgever Echtpaar 
  Herms, Gerrijt Overledene De weduwe van … 
  Baeck, Herman de Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Mede namens zijn echtgenote, geeft comparant een volmacht aan Herman de 

Baeck om, in der minne of gerechtelijk, te vorderen in Kamperveen een 
bedrag van ƒ55 c.g. met de verlopen rente van Willem Dirxen, getrouwd met 
de weduwe van Jan Hermsen die bij leven heeft aangenomen voor Wibbolt 
Gerrijtsen te betalen en deze Willem Dirxen eventueel voor het gerecht te 
dagen en verder alles te regelen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
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789 RAK  95 FOLIO:      292v DATUM:     26-05-1666 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijser, Simon Gevolmachtigde  
  Rijser, Johan  Volmachtgever Broer 
  Borneman, Bernhardt Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Namens zijn broer, verstrekt comparant een volmacht aan Bernhardt  

Borneman om zijn zaken in Kampen waar te nemen, zowel binnen als buiten 
rechten, in het bijzonder die tegen Roelof Jansen Dois en van deze het geld 
te eisen dat volmachtgever tegoed heeft en verder alle noodzakelijke dingen 
te doen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

790 RAK  95 FOLIO:     292v DATUM:     31-07-1666 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Stijntien Comparante  
  Sluijter, L. Momber Secretaris 
     
 samenvatting Comparante, erfgename van Hendrick Augustinus, verklaart als onderpand 

te stellen alles wat zij van Hendrick erft ten behoeve van Lijsbeth Gerrits, 
voor alle aanspraken die deze op bovenstaande erfenis meent te hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

791 RAK  95 FOLIO:     293 DATUM:     25-08-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis op het water 
  Amsterdam, bij de Capelsteeg 
   
 comparanten Purmerent, Sijmon van Volmachtgever  
  Coppenolt, Lucas van Gevolmachtigde Koopman A’dam 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Lucas van Coppenolt om een 

bepaald huis op het water te verhuren, het geld te ontvangen en alles te 
doen wat nodig is en wat comparant zelf ook gedaan zou hebben, indien 
aanwezig, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
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792 RAK  95 FOLIO:     293  DATUM:     03-10-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijser, Sijmon Sijmonsen Gevolmachtigde  
  Hoolboom, Rodolph Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant, gevolmachtigde van zijn broer Jan, geeft op zijn beurt een  

volmacht aan Rodolph Hoolboom om, zowel binnen als buiten rechten, zijn 
zaken hier waar te nemen, in het bijzonder tegen Roelof Janssen Deuts, het 
geld te vorderen wegens geleverde rogge en alle noodzakelijke maatregelen 
te treffen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

793 RAK  95 FOLIO:    293v DATUM:     11-10-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Haersolte, Simon van Volmachtgever  
  Langenburgh, ds Gooswinus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan ds Gooswinus Langenburgh 

om te ageren tegen Gerrit Aeltsen uit Oosterwolde en het geld te innen dat 
deze aan comparant schuldig is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

794 RAK  95 FOLIO:     294 DATUM:     16-04-[1667] 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bordenus, Susanna Volmachtgeefster Wed. Knoops 
  Tollius, Phil. Theod. Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Phil. Theod. Tollius om namens 

haar de achterstallige pachtgelden te innen van de Landschaps accijnzen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

795 RAK  95 FOLIO:     294 DATUM:     29-07-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
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 comparanten Bordenis, Susanna Volmachtgeefster Wed. H. Knoop 
  Sluijter, L. Momber Secretaris 
  Tol, P. Theod. Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan P. Theod. Tol om namens haar voor 

het gerecht van IJsselmuiden een som geld te transporteren van de verkoop 
van huizen, erven en wheren, verkocht om achterstallige Landschapsgelden 
te betalen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

796 RAK   95 FOLIO:     294v DATUM:     25-08-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pos, Steven Aertssen Wdn. van Geertien Rutgers Vader 
  Rutgersen, Dirck Voogd  
  Gerritsen, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrick, Rutger, Rutger 

jr en Aert Stevenssen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een 
bedrag van ƒ200 c.g., een veulen als ze achttien jaar worden en belooft hen 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed 
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 05-05-1690 bedanken Rutger jr en Aert Stevensen Pos 
hun voogden met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

797 RAK  95 FOLIO:     294v DATUM:     22-08-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aertsen, Swier Wdn. van Trijne Lous Vader 
  Aerts, Jan Voogd  
  Jans, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Louwe Swiers als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g., een koe en een 
veulen en belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goed vader behoort, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 14-01-1689 bedankt Anna Jacobs, weduwe van Louwe 
Swiers, de voogden met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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798 RAK  95 FOLIO:     295 DATUM:      27-08-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hagen, Steven Jacobsz Volmachtgever  
  Langenburgh, Goosuinum Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Goosuinum Langenburgh om zijn 

zaken tegen zijn zwager Peter Veen waar te nemen en daarbij alles te doen 
wat comparant  zelf ook gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

799 RAK  95 FOLIO:     295 DATUM:     19-10-1667 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Martens, Servaes Schuldenaar  
  Andriesen, Hendrick Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn traktement als constabel de achterstallige 

huishuur ieder kwartaal te betalen aan Hendrick Andriesen.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

800 RAK  95 FOLIO:     295v DATUM:     03-12-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Grunde, Saris Janssen van den Volmachtgever  
  Langenburg, ds Goosuinum Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, mede namens zijn zoon Johannes, verstrekt een volmacht aan 

Goosuinum Langenburg om de zaken van zijn zoon waar te nemen, speciaal 
die tegen Engele van Ophuijsen, waarvoor hij, comparant, zijn persoon en 
goederen als onderpand stelt en belooft dat zijn zoon slechts met het 
Kamper recht rekening zal houden en de uitspraak zal respecteren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

801 RAK  95 FOLIO:    296 DATUM:     24-01-1668 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritsen, Sijivert  Volmachtgever Uit Blokzijl 
  Wolffsen, Helmich Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Helmich Wolffsen om zijn zaken waar 

te nemen hier en elders en alles te doen wat comparant zelf ook gedaan zou 
hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

802 RAK  95 FOLIO:     296 DATUM:      30-01-1668 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. Huis en pannenbakkerij cum annexis met twee achterhuizen 
      Kampen, Burgwal en Hofstraat 
  2. Hof 
      Kampen, buiten de Hagenpoort 
  3. Diverse huizen 
      Kampen, Nieuwstraat, Regenboogsteeg en Oudestraat 
   
 comparanten Arents, Stientien Schuldenares Wed. W. A. van Grafhorst 
  Sluijter, L. Momber Secretaris 
  Arentsen, Jan Schuldenaar En echtg. B. Windels 
  Windels, Arnoldus Schuldenaar  
  Windels, Margreta Schuldenares  
  Oldeneel, jkr Arent van Schuldeiser Echtpaar 
  Leg, Christina van der Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan jkr Arent van Oldeneel en  

echtgenote een bedrag van ƒ600 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als onderpand 
stellen zij hun persoon en goederen en speciaal hun huis met 
pannenbakkerij, hof en andere huizen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

803 RAK  95 FOLIO:    296v DATUM:     24-06-1668 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bruins, Saertien Comparante  
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Casparsen, Thoenis Voogd  
  Olthuijs, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de goederen van haar grootvader 

te hebben ontvangen, waarde ƒ200, waarvoor zij hen bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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804 RAK  95 FOLIO:     296v DATUM:     17-10-1668 
 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Abrahamsz, Simon Comparant Echtpaar 
  Hardenbergh, Aeltien Jacobs vd Comparante  
  Jaspersz, Hendrick Voogd  
  Jansz, Michiel Voogd  
     
 samenvatting Namens zijn vrouw, verklaart comparant haar voogden te bedanken voor het 

beheer van haar goederen met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

805 RAK  95 FOLIO:     297  DATUM:     17-12-1668 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Post, Steven Comparant Echtpaar 
  Drees, Trijne Comparante  
  Vriese, Herman Voogd Burgemeester 
  Hendrix, Jan Voogd Op de S weg 
     
 samenvatting Namens zijn vrouw, verklaart comparant van haar voogden de goederen van 

haar grootvader en moeder te hebben ontvangen, waarvoor hij hen bedankt 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

806 RAK  95 FOLIO:    298 DATUM:     15-07-1664 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirxen, Thijs Schuldenaar Echtpaar 
  Jans, Trude Schuldenares  
  Clooster, kapitein Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan kapitein Clooster een bedrag 

van ƒ52 c.g. wegens achterstallige huishuur, dat zij beloven in twee 
termijnen, op a.s. Martini en een kwartaal na Pasen, in 1665, te betalen, 
waarvoor zij hun goederen als onderpand stellen, waarop eventueel beslag 
kan worden gelegd.  

   
 bijzonderheden Geen 
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807 RAK  95 FOLIO:    298 DATUM:     22-08-1664 

 onderwerp Verkoop van rechten 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Gerrits, Trientien Verkoopster  
  Hoffste, Gerrit Jansz Momber  
  Caspersz, Claes Koper Echtpaar 
  Gerrits, Annichien Koopster  
     
 samenvatting Comparante verklaart verkocht te hebben aan Claes Caspersz en echtgenote 

haar recht op de erfenis van haar vader, zijn roerende en onroerende 
goederen enz. voor een reeds ontvangen en niet genoemd bedrag en belooft 
alles aan hen over te dragen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

808 RAK  95 FOLIO:    298v DATUM:    07-09-1664 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Thijs Schuldenaar En echtgenote 
  Maeten, Peter Jansz van der Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Peter Jansz van der Maeten een 

bedrag van ƒ58 c.g., dat hij a.s. kerstmis wil betalen en waarvoor hij zijn 
persoon en goederen als onderpand stelt, als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Comparant is zeemleerbereider. 
   

 

 

809 RAK  95 FOLIO:     298v DATUM:     29-12-1664 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eijckbergen, Thomas Henrix van Comparant  
  Eijckbergen, Eva Henrix van Comparante Zuster 
     
 samenvatting Comparant verklaart, mede namens zijn zuster Eva, van hun vader Henrick 

van Eijckbergen te hebben ontvangen hun moeders goederen, begroot op 
ƒ32-10 c.g. en is met zijn vader overeen gekomen dat als zijn zuster, die zich 
in Holland ophoudt op onbekend adres, zich weer meldt, zij de helft daarvan 
zal ontvangen.   

   
 bijzonderheden Geen 
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810 RAK  95 FOLIO:     299 DATUM:      05-04-1665 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubberts, Trijne Volmachtgeefster Wed. J. E. Eckelboom 
  Eckelboom, Jan Overledene Alle kinderen van … 
  Campen, Bartolt J. van Gevolmachtigde Kompasmaker – A’dam 
     
 samenvatting Comparanten en de kinderen Geesien, Engbert, Helmich, Aeltien, Geert, 

Femmichien en Henrick Jansz Eckelboom, verklaren een volmacht te 
verstrekken aan Bartolt Jansen van Campen om namens hen van de 
bewindhebbers der Oostindische Compagnie het geld te vorderen dat 
Lubbert Jansen Eckelboom, in dienst van de Compagnie, nog toekomt en 
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

811 RAK  95 FOLIO:    299v DATUM:     18-05-1665 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Engbert, Theodorus van ‘t Comparant  
  Worst, Willem Dircksz Voogd  
  Vriese, Jan Dirxen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden zijn moeders erfenis te hebben 

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

 

 

812 RAK  95 FOLIO:     299v  DATUM:      24-06-1665 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Helraet, Thomas Schuldenaar  
  Naerden, Arnold van Schuldeiser Koopman te A’dam 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Arnold van Naerden een bedrag van 

ƒ1014-06 c.g. wegens geleverde wol, volgens afrekening nieuwe stijl dd 25-
06-1665, dat hij met een halfjaar wil betalen, mits de rente 4 procent 
bedraagt, waarvoor hij zijn huis als onderpand stelt.   
NB. in de kantlijn: op 04-08-1666 heeft schuldenaar de akte gerenoveerd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 



277 
 

813 RAK  95 FOLIO:     300 DATUM:     08-09-1665  

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ruijter, Toenis de Erfgenaam  
  Beckering, Hermen Erfgenaam  
  Beckering, Henrick Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparanten verklaren, mede namens hun moeder Geertien Ruiter, weduwe 

Henrick Beckering, als erfgenamen van Toenis de Ruijter en Jennigien 
Henrix, het testament met de lijftucht voor de weduwe te hebben gehoord en 
te hebben afgesproken dat zij deze lijftucht zullen afkopen voor een bedrag 
van ƒ1300 c.g., waarbij de weduwe afstand doet van haar rechten. De kosten 
worden gedeeld door de comparanten. 
NB. in de kantlijn: op 15-06-1666 heeft Hermen Beckering de volmacht van 
zijn moeder getoond met het recht om te transigeren. 

   
 bijzonderheden Details in de akte. 
   

 

 

814 RAK  95 FOLIO:     300v DATUM:     15-06-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Trijntien Wed. van Jan Janssen Moeder 
  Henrixen, Berent Voogd  
  Jansz, Dirck Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Annigien Jans 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

815 RAK  95 FOLIO:     301 DATUM:      23-10-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bousen, Thijs Wdn. van Sibille Evers Vader 
  Florissen, Jan Voogd  
  Wemmers, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Evert Thijsen als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd honderd daalders 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 19-07-1666 hebben de voogden het geld voor hun 
pleegkind ontvangen, waarvoor zij de vader bedanken. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

816 RAK  95 FOLIO:      301 DATUM:     17-01-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Juriaensen, Thomas Wdn. van Bele Jans Vader 
  Courts, Cornelis Voogd  
  Janssen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan als moeders erfdeel te 

hebben gereserveerd ƒ12 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 Beroep comparant is loods. 
   

 

 

817 RAK  95 FOLIO:     301v DATUM:      23-04-1666 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Theunis Schuldenaar  
  Ligger, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Ligger een bedrag van ƒ35-10 

c.g. wegens achterstallige huishuur; hij belooft iedere week ƒ1 c.g. te betalen 
totdat de schuld vereffend is, als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

818 RAK  95 FOLIO:     301v DATUM:     30-07-1666 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Casparsen, Theunis Schuldenaar  
  Jeks, Maria Schuldeiseres Wed. A. Monij 
      
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Maria Jeks een bedrag van ƒ1000 

c.g. tegen 4 procent per jaar. Als onderpand gelden al zijn roerende en 
onroerende goederen, als bij verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
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819 RAK  95 FOLIO:     302 DATUM:     02-07-1666 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wesselsen, Thomas Volmachtgever  
  Manckendam, Jacobus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Jacobus Manckendam 

om namens hem in Friesland te vorderen van Sioucke Guilliams een bedrag 
van ƒ75 g.g. met de rente, in der minne of gerechtelijk en alles te doen wat 
noodzakelijk is, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

820 RAK  95 FOLIO:     302v DATUM:     06-03-[1667] 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Trijntien Wed. van Willem Leenders Moeder 
  Oedekercken, Jan Petersz Voogd  
  Cleef, Hendrick Willemsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Anniken en Jan 

Willems als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder honderd 
goudgulden, te versterven van het ene kind op het andere en belooft hen 
goed te verzorgen en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 27-05-1686 heeft Anneken Willems, met echtgenoot 
Hendrik Warners, de voogden bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

821 RAK  95 FOLIO:     303 DATUM:     09-05-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wouters, Thonissien Wed. van Lucas Janssen Moeder 
  Pieters, Berent Voogd  
  Nieuborch, Henrick H. Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Matthieu en Wouter 

Lucassen 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 van een 
goede moeder wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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822 RAK  95 FOLIO:    303 DATUM:     25-10-1667 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Otten, Toentien Comparante  
  Breda, R. van Momber Secretaris 
  Herms, Otto Vader  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar vader haar moeders erfenis te hebben 

ontvangen, waarvoor zij hem bedankt. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

823 RAK  95 FOLIO:      303v DATUM:     31-10-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Spraackman, Thonis Volmachtgever Echtpaar 
  Hengelen, Jacomina van Volmachtgeefster  
  Toll, Philip Theodoor Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Philip Theodoor Toll om hun 

zaken waar te nemen tegen Hermen Luijcksen Hoogencamp, in der minne of 
gerechtelijk en te doen waar comparanten mee instemmen, met macht van 
substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

824 RAK  95 FOLIO:    303v DATUM:     24-12-1667 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backer, Toenis Helmichsen Comparant Boekhouder der armen 
  Bloenderts, Jan Petersen Voogd  
  Trachter, Philips Henrixen Voogd  
     
 samenvatting In zijn functie van boekhouder der armen, verklaart comparant ontvangen te 

hebben van de voogden over Jennigien Jans, dochter van Jan Dirxen, alle 
goederen en obligaties die het kind, dat nu verpleegd wordt bij de armen, 
toekomt, waarvoor hij de voogden bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

825 RAK  95 FOLIO:     304 DATUM:     27-01-1668 
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 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Thonissien Comparante  
  Sluijter, L. Momber  
  Willemsz, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogd alle goederen te hebben ontvangen 

die hij onder zijn berusting had, waarvoor zij hem bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

826 RAK  95 FOLIO:      304 DATUM:     09-07-1668 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Breedesteeg 
   
 comparanten Lubberts, Thijmentien Wed. van … Moeder 
  Backer, Henrick Gerrijtsen Voogd  
  Niet vermeld Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geertien, Hilligien, 

Aeltien, Heijltien, Geertruit, Henrickien en Swaentien als vaders erfdeel te 
hebben gereserveerd ieder ƒ25 c.g., waarvoor zij haar huis als onderpand 
stelt 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 Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

827 RAK  95 FOLIO:     304v DATUM:     03-08-1668 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Leendertsen, Thonis Comparant  
  Dortha, Isack Chamis Schuldeiser Gevolmachtigde 
     
 samenvatting Comparant verklaart over zes maanden van nu aan Isack Chamis Dortha of 

Jacob Chamis Dorta, gevolmachtigde van Manuel Nunes Mindes, het 
resterende bedrag van ƒ465-4-8 c.g. te betalen, wegens geleverde wol, 
waarvoor hij als onderpand stelt  al zijn roerende/onroerende goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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828 RAK  95 FOLIO:     304v DATUM:     19-01-1668 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Een stuk land genaamd de Wende 
  Kamperveen(?), van de Leijdijk tot aan de Gelderse gracht 
   
 comparanten Jans, Trijntien Wed. van Gerbert Lubbertsen Moeder 
  Dircksen, Jan Voogd  
  Clasen, Dirck Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Gerbertsz als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een stuk land, tussen comparant en Reinder 
Tegnegel gelegen, ƒ100 c.g. en de goederen die van zijn grootvader te erven 
zijn; zij belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
Mocht de moeder overlijden voordat het kind een en ander heeft geleerd, dan 
ontvangt het vijftig daalder. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

829 RAK   95 FOLIO:     305 DATUM:     08-10-1668 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thuenis, Thuentien Wed. Luijckas Cornelissen Moeder 
  Thuenissen, Willem Voogd  
  Eertman, Jan Andriesen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar twee minderjarige kinderen als vaders 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

830 RAK  95 FOLIO:     305v DATUM:     10-02-1669 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pieters, Thijs Comparant  
  Geleinsen, Pieter Voogd  
  Janssen, Hendrick  Voogd Rietmaker 
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden alle goederen te hebben ontvangen 

die zij onder hun berusting hadden, waarvoor hij hen bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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831 RAK  95 FOLIO:     305v DATUM:     12-08-1669 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Trijntien Wed. van Hendrick Lijffersen Moeder 
  Stevensen, Lambert Voogd  
  Jans, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Reijnier Hendricks als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

832 RAK  95 FOLIO:     305v DATUM:     11-09-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Trijntien Gevolmachtigde  
  Sluijter, L. Momber Secretaris 
  Haas, Cornelis de Volmachtgever Amsterdam 
  Haas, Anthonie de Volmachtgever Idem 
  Wolffsen, Helmig Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Namens haar opdrachtgevers, verstrekt comparante op haar beurt een 

volmacht aan Helmig Wolffsen om al hun zaken waar te nemen in Kampen, 
zowel binnen als buiten rechten en daarbij al het noodzakelijke te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

833 RAK  95 FOLIO:     306 DATUM:     22-05-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelissen, Verhaegen Wdn. van Jannichien Jans Vader 
  Sonneberch, Gerrit Luige Voogd  
  Cornelissen, Mercus Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Henrick, 

Margareta, Cornelis en Judit Verhaegen als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd elk ƒ100 c .g., de dochters een bed met toebehoren en de 
zoons de gouden ringen van hun moeder en samen de opbrengst van de 
kleren; hij belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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834 RAK  95 FOLIO:     306 DATUM:      07-06-1667 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ripperda, Unico van Volmachtgever Heer toe Hengelo 
  Tollius, P. T.  Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan P. T. Tollius om zijn zaken waar 

te nemen tegen zijn vader Wilhelm van Ripperda, Heer toe Boeckeloe en te 
doen wat comparant zelf ook gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

835 RAK  95 FOLIO:     306v DATUM:     02-05-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ripperda, Unico Volmachtgever Ritmeester 
  Coevorden, Jacob van Gevolmachtigde Heer vd Stuivelaer 

*
) 

     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jacob van Coevorden om zijn zaken 

waar te nemen in de provincie Holland, zowel binnen als buiten rechten, in 
het bijzonder die tegen zijn vader Wilhelm Ripperda toe Boeckelo om alles te 
doen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden 

*
) en gecommitteerde ter vergadering van de Staten Generaal. 

   

 

 

836 RAK  95 FOLIO:     307 DATUM:      01-02-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ripperda, Unico Volmachtgever Heer tot Hengelo 
  Alter, Mathijs Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Mathijs Alter om zijn zaken waar te 

nemen wegens de aanspraken die Laurens Cijbers uit Amsterdam tegen hem 
meent te hebben en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 307v t/m 309v zijn blanco. 

837 RAK  95 FOLIO:      310 DATUM:     19-01-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Willem Wdn. van Beertien Roeloffs Vader 
  Luichies, Roeloff Voogd  
  Hermsz, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Willemsz 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 goede vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

838 RAK  95 FOLIO:     310 DATUM:     09-06-1665 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubberts, Bertel Schuldenaar  
  Enckhuisen, Sijmon Henrixen v. Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Sijmon Henrixen van Enckhuisen 

een bedrag van ƒ15 c.g., dat hij belooft te betalen over drie maanden van nu, 
als bij verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

839 RAK  95 FOLIO:     310v DATUM:      01-09-1665 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claessen, Willem Volmachtgever  
  Borneman, dr Bernhardt Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan dr Bernhardt Borneman om zijn 

zaken tegen de veerschippers Evert Petersen en Jacob Henrixen waar te 
nemen, zowel voor het stads- als het landsgerecht en daarbij alles te doen 
wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

840 RAK  95 FOLIO:      310v DATUM:     15-09-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Berents, Willem Wdn. van Neeltien Goosens Vader 
  Cleef, Hendrick Willemsen v. Voogd  
  Roelissen, Gerrardt Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Trientien Willems als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van honderd daalders 
en belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een 
goede vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

841 RAK  95 FOLIO:      311 DATUM:      02-01-1665 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Nieuwstraat, t.o. het Geertruiden Gasthuis 
   
 comparanten Timmerman, mr Willem Henrixen Wdn. Elssien Henrix Vader 
  Arents, Wessel Voogd  
  Willems, Erenst Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Marrigien en Aeffien als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van ƒ600 c.g., 
ieder een bed met toebehoren en een boek met zilverbeslag, enige 
zilveren/gouden  voorwerpen en belooft hen lezen, schrijven en naaien te 
laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de 
voogden tevreden zijn.  
NB. in de kantlijn: op 17-05-1677 heeft comparant zijn huis als onderpand 
gesteld met zijn roerende/onroerende goederen. 

   
 bijzonderheden Jaartal is waarschijnlijk: 1666.  
   

 

 

842 RAK  95 FOLIO:    311 DATUM:    06-02-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelissen, Willem Wdn. van Aeltien Geerts Vader 
  Wachter, Werner Gerritsen Voogd  
  Pastoor, Laurents Berents Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Anna en Heile Willems 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen twee pond groot en 
belooft hen lezen en naaien te laten leren en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het 
vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
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843 RAK  95 FOLIO:      311v DATUM:     08-03-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nijhoff, Wolterus Gevolmachtigde IUDr 
  Banbeeck, Nicolaas Volmachtgever  
  Langenburg, ds Goswinus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, gevolmachtigde van de zoon en erfgenaam van wijlen Nicolaes 

Banbeeck sr, verstrekt een volmacht aan ds Goswinus Langenburg om voor 
het gerecht van Kampen Bartolt Brandenburg te dwingen het bedrag dat 
deze schuldig was aan Nicolaes Banbeeck sr, te betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

844 RAK  95 FOLIO:     311v DATUM:      08-03-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nijhoff, Wolterus Volmachtgever IUDr 
  Langenburg, ds Goswinus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan ds Goswinus Langenburg om zijn 

zaken waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten, met macht van 
substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

845 RAK  95 FOLIO:     312 DATUM:     03-04-1666 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Canneman, Wolter Wdn. van Nelien Hendrix Vader 
  Canneman, Lambert Voogd  
  Hermsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Aeltien Cannemans als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300 c.g., een bijbel 
met zilver beslag en een bed met toebehoren; hij belooft haar lezen, 
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede vader betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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846 RAK  95 FOLIO:      312 DATUM:      09-04-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eenschate, Wijnolt Eugeneij Volmachtgever  
  Borneman, dr B. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan dr B. Borneman om zijn zaken 

waar te nemen, hier en elders in de provincie, zowel binnen als buiten 
rechten, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

847 RAK  95 FOLIO:      312v DATUM:      10-04-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Emmeloort, Willem Dircksen van Volmachtgever  
  Borneman, B. Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan B. Borneman om zijn zaken  waar te 

nemen, zowel binnen als buiten rechten, tegen Able Luukas en daarbij al het 
nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

848 RAK  95 FOLIO:     312v DATUM:      24-08-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arents, Webbichien Volmachtgeefster Wed. D. Twenth 
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Jacobsz, Dirck Gevolmachtigde Epe (Veluwe) 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Dirck Jacobsz om in Epe de 

nalatenschap van Petertien Dubbelts te aanvaarden en te helpen scheiden 
en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

849 RAK  95 FOLIO:      313 DATUM:     06-09-1666 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Willemsen, Werner Comparant  
  Jans, Jannichien Weduwe van Frans G. Baers 
     
 samenvatting Comparant verklaart van de weduwe van zijn voogd de goederen van zijn 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

850 RAK  95 FOLIO:      313 DATUM:      19-12-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Voogh, Willem de Volmachtgever Burgemeester 
  Steenbergen, J. Volmachtgever Secretaris 
  Bussi, Johan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van Jan van Batenburg, 

verstrekken een volmacht aan Johan Bussi om de goederen te vorderen die 
de kinderen geërfd hebben van hun grootmoeder, overleden in Batenburg, te 
helpen bij de boedelscheiding, de goederen te verkopen, geld te ontvangen 
enz., in der minne of gerechtelijk en al het noodzakelijke te doen, met macht 
van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

851 RAK  95 FOLIO:     313v DATUM:     28-11-1666 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Willemtien Volmachtgeefster Wed. V. Roelofs uit Gulik 
  Steenbergen, J. Momber Secretaris 
  Langenburgh, ds Goswinus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan ds Goswinus Langenburgh om haar 

zaken voor het gerecht waar te nemen tegen ds Ottonem Gisium, predikant 
te Kamperveen en haar andere zaken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

852 RAK  95 FOLIO:     313v DATUM:      05-02-1667 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Wighgersen, Willem Schuldenaar  
  Heijnsen, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Heijnsen een bedrag van ƒ20 

c.g. , dat hij in twee termijnen wil betalen, n.l. met Pasen en met St. Jan; als 
hij in gebreke blijft, mag schuldeiser hem gerechtelijk aanspreken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

853 RAK  95 FOLIO:   314 DATUM:     28-02-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Willemtien Wed. van Coendert Janssen Moeder 
  Thomassen, Lubbert Voogd  
  Joncker, Hermen Janssen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Dirckjen Coenderts 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 
   

 

 

854 RAK  95 FOLIO:     314 DATUM:      17-06-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dubbelts, Willemtien Wed. van Aert Dirxen Moeder 
  Sijbrantssen, Henrick Voogd  
  Albertssen, Joost Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Dirck, Mettien, 

Trijntien, Dubbelt, Arent en Henrickjen Arents  als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd ieder ƒ25 c.g. waarvoor zij een obligatie van ƒ150 c.g. ten laste 
van Tijmentien Dubbelts, weduwe van J. D. Vriese, als onderpand stelt en 
belooft hen lezen, schrijven, de dochters naaien, te zullen laten leren en te 
doen wat van een goede moeder wordt verwacht, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 22-05-1668 bedankt Dubbelt Arents zijn voogden; op 
02-06-1668 bedankt de vrouw van Dirck Arentssen de voogden en op 22-08-
1668 bedankt Jan Karsten van ’t Eijmbert de voogden namens Marttien en 
Trijntien. 

   
 bijzonderheden Geen 
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855 RAK  95 FOLIO:     314v DATUM:     19-06-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Beltsnider, Wijer Volmachtgever  
  Beeltsnider Steenbergen, Anthoni Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Anthoni Beeltsnider Steenbergen om 

zijn zaken waar te nemen en geld te innen, in der minne of gerechtelijk in de 
stad en de provincies Gelderland en Overijssel en te doen zoals comparant 
zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

856 RAK  95 FOLIO:     314v DATUM:     20-06-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Karreman, Wessel Janssen Wdn van Mette van Biesen Vader 
  Biesen, Arent Martensen van Voogd  
  Spraeckman, Toenis Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aeltien en Jan Wessels 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ30 c.g. samen en moeders 
kleren, 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 
   

 

 

857 RAK  95 FOLIO:     315 DATUM:     28-06-1667 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Worst, Willem Dircksz Wdn. van Greete Peters Vader 
  Ram, burgemeester Voogd  
  Eijmbert, Jan Karsten van ‘t Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geesjen en Christina 

Worst als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een bedrag van 
ƒ1500 c.g. en moeders kleren, te gebruiken voor de kinderen en belooft hen 
lezen en schrijven te laten leren en een bed met toebehoren bij hun huwelijk 
te geven, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik.  

   
 bijzonderheden Geen 
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858 RAK  95 FOLIO:     315v DATUM:     11-09-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Voogt, Willem de Volmachtgever Burgemeester 
  Tol, Philip Theodoor Gevolmachtigde Advocaat 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Philip Theodoor Tol om zijn zaken 

waar te nemen, hier en elders en daarbij te doen wat comparant zelf ook 
gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

859 RAK  95 FOLIO:      315v DATUM:     00-09-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Voogt, Wilhelm de Volmachtgever Burgemeester 
  Toll, Philip Theodoor Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Philip Theodoor Toll om al zijn zaken 

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

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

860 RAK  95 FOLIO:     316 DATUM:      21-10-1667 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stevents, Wijchmoet Comparante  
  Sijmonts, Peter Momber Echtgenoot 
  Jans, Griete Moeder Wed. Steven Aertsen 
  Aertsen, Hermen Voogd  
  Eimbertsen, Rutger Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar moeder de nalatenschap van haar vader te 

hebben ontvangen en bedankt haar voogden voor het goede beheer ervan. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

861 RAK  95 FOLIO:     316 DATUM:     11-11-1667 

 onderwerp Volmacht 
   



293 
 

 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Ridder, Wolter Jurriaensen Volmachtgever  
  Ridder, Lambert Juriaensen Gevolmachtigde Broer 
     
 samenvatting Comparant, voogd over de kinderen van Lutgertien Jurriaens Ridder en 

Andries Rijxen, verstrekt een volmacht aan zijn mede-voogd Lambert om ten 
behoeve van de pleegkinderen te eisen van de erfgenamen van Femmichien 
Jans de goederen en penningen die Hendrick Gerritsen Schuttevoerder heeft 
nagelaten aan Andries Rijxen en waarvan Jennichien Jans het vruchtgebruik 
heeft en daarbij al het noodzakelijke te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

862 RAK   95 FOLIO:    316v DATUM:     28-11-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Wijcher Gevolmachtigde  
  Michiels, Gerbrant Volmachtgever  
  Tol, Philip Theodoor Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgever, verstrekt comparant een volmacht aan Philip 

Theodoor Tol om zijn zaken waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten 
en in het bijzonder tegen Dirck Lindenhoff cum suis en daarbij al het 
noodzakelijke te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

863 RAK  95 FOLIO:     317 DATUM:     28-11-1667 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Wijcher Volmachtgever  
  Toll, Philip Theodoor Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Philip Theodoor Toll om zijn zaken 

waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten, in het bijzonder die tegen 
Dirck Lindenhoff cum suis.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

864 RAK  95 FOLIO:     317 DATUM:     07-12-1667 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arents, Wessel Volmachtgever  
  Arents, Engeltien Overledene Zuster 
  Martens, Pieter Gevolmachtigde Chirurgijn  -  A’dam 
     
 samenvatting Comparant, broer van Engeltien Arents, in leven echtgenote van Hermen 

Knuet Commenije, wonend in Amsterdam, heeft, ivm het a.s. huwelijk van 
Hermen en ten behoeve van diens kinderen, een volmacht verstrekt aan 
Pieter Martens om te zorgen dat de kinderen hun moeders erfdeel 
ontvangen. 

   
 bijzonderheden Comparant is binnenvader van het weeshuis te Kampen. 
   

 

 

865 RAK  95 FOLIO:     317v DATUM:     28-01-1668 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Busch, Willem Willemsen Wdn. van Grietien Jurrians Vader 
  Janssen, Arent Voogd  
  IJbinck, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Ava en Willem 

Willemsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd voor Ava ƒ40 c.g. en 
moeders zilverwerk, gewicht een pond, voor Willem een bedrag van ƒ60 c.g. 
en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren, 
waarmee de voogden tevreden zijn.  
NB. in de kantlijn: op 01-01-1685 bedanken Ava en Willem hun voogden met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

866 RAK  95 FOLIO:     318 DATUM:     08-09-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Willem Volmachtgever  
  Hanius, Franscois Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Franscois Hanius om zijn zaken in 

Kampen waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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867 RAK  95 FOLIO:     318 DATUM:      07-12-1668 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Bovenpoorte 
   
 comparanten Slijckenburgh, Wijcher Janssen Volmachtgever  
  Baeck, Herman de Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Herman de Baeck om zijn zaken hier 

waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten, in het bijzonder om een 
bepaald huis over te dragen, dat vroeger werd bewoond door Cornelis 
Petersen Smitt en daarbij al het noodzakelijke te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

868 RAK  95 FOLIO:   318v DATUM:    02-01-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coeverden, Wolter van Volmachtgever Luitenant 
  Tollius, Philippus Theodorus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Philippus Theodorus Tollius om al 

zijn zaken  waar te nemen en te doen wat comparant zelf ook gedaan zou 
hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Comparant is luitenant onder kolonel en ritmeester Sijmon van Haersolthe. 
   
 

 

869 RAK  95 FOLIO:     318v DATUM:     28-01-1669 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijndeltsen, Werner Wdn. van Jennichien Egberts Vader 
  Evertsen, Claas Voogd  
  Duelen, Jan Janssen van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Lutgert Werners als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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870 RAK  95 FOLIO:     319 DATUM:    16-02-1669 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Wolter Comparant  
  Janssen, Berent Comparant  
  Stockman, Jan Hendrix Voogd  
  Bel, Evert Hermsen Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Henrick en Jennichien Herms, kinderen van 

Hermen Hermensen Stercke en Femmichien Jans, verklaren van de voogden 
de ouderlijke goederen van de overleden kinderen te hebben ontvangen, 
waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

871 RAK  95 FOLIO:     319 DATUM:     02-04-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Horst, Willem Jansz van der Volmachtgever Ontvanger Doornspijk 
  Hanius, Franciscus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Franciscus Hanius om zijn 

zaken waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten, hier en elders en 
alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

872 RAK  95 FOLIO:     319v DATUM:     30-07-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Emmeloort, Willem Dirxen van Volmachtgever  
  Ridder, Jacobus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Jacobus Ridder om zijn zaken 

waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten, in de provincie en elders en 
daarbij alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

873 RAK  95 FOLIO:     319v DATUM:      27-08-1669 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsz, Willem van Wdn. Hendrickien Lamberts Vader - Brunnepe 
  Brouwer, Hendrick Pet. Voogd  
  Janssen, Willem Voogd vd Zwartendijk 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hermen, Trientien, 

Helmich en Lambert Willems als moeders erfdeel te hebben gereserveerd de 
opbrengst van moeders kleren, verder samen ƒ100 c.g., waarvan de vader 
het vruchtgebruik heeft 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 17-01-1687 bedankt Trijntien Willems, met haar man 
Andries Petersen, de voogden met belofte van vrijwaring; op 12-02-1690 doet 
Helmich Willemsen hetzelfde.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

874 RAK  95 FOLIO:     321 DATUM:      01-05-1669 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Claesien Comparante  
  Backer, Dubbelt Voogd  
  Egberts, Reiner Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de goederen van haar ouders te 

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