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1 RAK  96 FOLIO:    1 DATUM:     04-10-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sipkes, Adrian Volmachtgever  
  Wolfsen, Helmichius Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Helmichius Wolfsen om 

namens hem zijn zaken waar te nemen in deze stad of in de provincie, in der 
minne of gerechtelijk en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2 RAK  96 FOLIO:     1 DATUM:     12-10-1669 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bruins, Arentien Comparante  
  Breda, R. van Momber Secretaris 
  Caspers, Teunis Voogd  
  Olthuijs, Jacob Henrix Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden alle goederen te hebben ontvangen,  

hen te bedanken voor het beheer en hen te vrijwaren van alle aanspraken.  
   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

3 RAK  96 FOLIO:    1v DATUM:     26-10-1669 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Toorn, Andries Arentsen van Comparant  
  Avercamp, Bernard Voogd  
  Luichsen, Hermen Voogd  
  Joosten, Gerrijt Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden alle goederen te hebben ontvangen, 

hen te bedanken voor het beheer met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

4 RAK   96 FOLIO:    1v DATUM:    15-02-1670 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed Erf en landerijen  
  Kamperveen en Zalk 
   
 comparanten Swiersen, Arent Thomas de Volmachtgever  
  Glauwe, jkr. Gerrit Cracht Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, erfgenaam van Gier Ruitenburgh, heeft een volmacht verstrekt 

aan jonker Gerrit Cracht Glauwe om namens hem, na ontvangst van het geld, 
het erf en de landerijen die hij in Kamperveen en Zalk verkocht heeft, over te 
dragen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

5 RAK  96 FOLIO:     2 DATUM:     10-03-1670 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Pilgrom, Arent Evertsen Schuldenaar Karveelschipper 
  Edam, Jan Claasen Schuldeiser Scheepstimmerman 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Claasen Edam een bedrag van 

ƒ2625 c.g. voor een nieuw te bouwen karveelschip, waarvan hij reeds ƒ400 
c.g. heeft betaald en bij het uitvaren nog ƒ300 c.g.; verder belooft hij honderd 
rijksdaalders per jaar te zullen aflossen, waarvoor het schip met toebehoren 
onderpand is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

6 RAK  96 FOLIO:     2v DATUM:     10-03-1670 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf, huis en hof 
  Reidt 
   
 comparanten Meeuwis, Annichien Volmachtgeefster  
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Reits, Geurt Martinsen van Volmachtgever Echtpaar 
  Davids, Fijtie Volmachtgeefster  
  Cornelisen, Peter Gevolmachtigde Nijmegen 
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Peter Cornelisen om 

namens hen een erf te verkopen en over te dragen en verder alles te regelen 
volgens de plaatselijke regels. 

   
 bijzonderheden Geen 
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7 RAK  96 FOLIO:    2v DATUM:     09-04-1670 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Aesien Erfgename  
  Gerrits, Geesien Erfgename  
  Eijmbert, Jan Karsten van ‘t  Borg  
  Wijnties, Hendrick Borg  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Aeltien Bitters, hebben twee borgen 

aangesteld voor de eventuele aanspraken op de erfenis. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

8 RAK  96 FOLIO:    3 DATUM:     20-04-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. Huis, erf en where genaamd de Drie Koningen 
      Kampen, Oudestraat 
  2. Huis, erf en where met kalkoven en annexis 
      Kampen, buiten de Venepoort 
   
 comparanten Suiren, Abraham van Wdn. Margareta Jans v. Hengelen Vader 
  Schaffer, Johan Voogd  
  Spraechman, Anrthonij Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aeltien, Geesien, 

Femmichien, Bartien en Hester van Suiren als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd samen een bedrag van ƒ3000 c.g. en een behoorlijke uitzet bij 
hun huwelijk. Hij belooft hen 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 15-06-1681 heeft de vader zijn huis als onderpand 
gesteld en een huis met kalkoven buiten de poort. Op 10-11-1685 meldt de 
echtgenoot van Barta, Gerrit Bastiaensen, dat hij zijn aandeel in het 
kinderbewijs heeft verkocht aan zijn zwager Jacob Veen en Aeltien van 
Suiren. Voor de overdracht aan Geesien van Suiren en echtgenoot 
Hermannus Asschenberg, zie Recognitien 31-12-1685; voor Femmechien, 
Boek van Overdrachten dd 25-07-1689 en voor Hester dd 10-05-1690.  

    
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

9 RAK  96 FOLIO:    3 DATUM:     29-04-1670 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cloppenburgh, Abraham Volmachtgever  
  Wolffsen, dr Helmig Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan dr Helmig Wolffsen om zijn 
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zaken waar te nemen en daarbij alles te doen wat comparant, indien aanwezig, 
zelf ook gedaan zou hebben, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

10 RAK  96 FOLIO:     3v DATUM:     05-05-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricks, Aeltien Wed. van … Moeder 
  Sneeck, Peter Hansen Voogd  
  Fuick, Willem Jansen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Peter Petersen 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 betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

11 RAK  96 FOLIO:    3v DATUM:     11-05-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirx, Aeltien Wed. van Gerrijt Janssen Moeder 
  Marle, Henrick van Voogd  
  Veen, Jan Jansen van der Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Marrigje, Trijntien en 

Jennechien als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een pond groot 
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 09-08-1712 meldt Jannichjen Gerrits met haar man 
Thomas Alberts Porkink ƒ12 c.g. te hebben ontvangen voor haar en haar 
zuster Marchjen; voor de laatste ƒ6 c.g. staan Berent Driesen en Dirck Diere 
borg. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

12 RAK  96 FOLIO:     4 DATUM:  19-05-1670 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Simons, Aeltien Volmachtgeefster Wed. Johan Wissinck 
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  Stuirman, Henrick Crachtsen Momber IUL  -  burgemeester 
  Hanius, Franciscus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Franciscus Hanius om haar 

zaken waar te nemen voor de provinciaal van Gelderland of elders, tegen wie 
dan ook en alles te doen wat comparante zelf ook gedaan zou hebben, indien 
aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

13 RAK  96 FOLIO:    4 DATUM:    31-05-1670 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Warnaers, Aeltien Comparante Echtpaar 
  Herms, Rijck Echtgenoot  
  Weert, Hendrick Willems vd Voogd  
  Bolter, Jan Berentsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart haar voogden te bedanken voor het beheer van haar 

vaders goederen en voor de rekeningen die zij overlegd hebben. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

14 RAK  96 FOLIO:    4v DATUM:    31-05-1670 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Asien Volmachtgever  
  Hanius, Franciscus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Franciscus Hanius om binnen en 

buiten Kampen en ook in de provincie Gelderland zijn zaken waar te nemen 
en te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

15 RAK  96 FOLIO:    4v DATUM:    11-06-1670 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet nader omschreven 
   
 comparanten Gerrits, Aesien Volmachtgeefster Mede namens zuster 
  Steenbergen, J. Momber  
  Wolf, H. de Gevolmachtigde IUDr 
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 samenvatting Comparante heeft, mede namens haar zuster Geesien Gerrits, een volmacht 

verstrekt aan H. de Wolf om al hun zaken waar te nemen, binnen of buiten 
rechten, in het bijzonder om hun huis te verkopen en daarbij alles te doen wat 
noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

16 RAK  96 FOLIO:    5 DATUM:     24-06-1670 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ampe, Abraham Comparant Echtpaar 
  Meecheren, Elisabeth van Comparante  
  Wende, Rijck Jansen van de Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant, echtgenoot van Elisabeth van Meecheren, verklaart van Rijck 

Jans van de Wende ontvangen te hebben een bedrag van ƒ850 c.g. dat 
Elisabeth van Meecheren van Jacob Egberts tegoed had voor geleverd bier dd 
29-01-1651 en schuldenaar te vrijwaren van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

17 RAK  96 FOLIO:   5 DATUM:     18-08-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Joosten, Anthoon Wdn. van Geertien Peters Vader 
  Lucassen, Pieter Voogd  
  Petersen, Lubbert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Margareta en Pieter 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

18 RAK  96 FOLIO:    5v DATUM:    18-08-1670 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
                                                                                             
 comparanten Jans, Annichien Volmachtgeefster wed. Abraham Alberts 
  Breda, R. van Momber Secretaris 
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  Langenburgh, Gooswinus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Gooswinus Langenburgh om 

haar zaken waar te nemen, in het bijzonder tegen Gerrijt van der Tollen, hem 
eventueel gerechtelijk te vervolgen en daarbij alles te doen wat noodzakelijk 
is. 

   
 bijzonderheden Geen 
                                          

 

 

19 RAK  96 FOLIO:    5v DATUM:     22-08-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed huis 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Norels, Annichien Wed. Henrick Arentsen Graevens Moeder 
  Norel, Gerrijt Jansen Voogd Wilsum-secr. 
  Harpsté, Lucas Henrixen Voogd  
  Abelts, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Trijntien als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een aandeel in het huis en belooft haar 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 04-01-1692 heeft Trijntien Henricks met haar echtgenoot 
Jan Jansen de voogden bedankt voor het beheer van de ouderlijke goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

20 RAK  96 FOLIO:    6 DATUM:     17-08-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Renen, Arent Gerrits Wdn. van … Vader 
  Renen, Jan Gerritsen Voogd  
  Hermsen, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Roelof, Reiner en Gerrit 

Arents 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 van een 
goed vader wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

21 RAK  96 FOLIO:     6 DATUM:     26-08-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sticker, Albert Hendricksen Wdn. van … Vader 
  Jansen, Bartelt Voogd  
  Jansen, Albert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Alberts als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ150 c.g. en ⅓ deel van zijn 
fuiken, visnetten en zeil en belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te 
laten leren, een uitzet naar behoren te geven en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het 
vruchtgebruik. 
NB. in de kantlijn: op 17-11-1696 heeft Jan Albertsen het geld ontvangen en 
bedankt zijn voogden. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

22 RAK  96 FOLIO:    6v DATUM:    05-09-1670 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Campen, Albert Jansen van Volmachtgever  
  Rijnvisch, Jan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Jan Rijnvisch om al zijn zaken 

waar te nemen, in het bijzonder om de erfenis van zijn vader Jan Reinersen te 
scheiden en te verkopen voor de erven en alle zaken naar behoren af te 
handelen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

23 RAK  96 FOLIO:    6v DATUM:    10-09-1670 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Voltelen, Anna Volmachtgeefster Wed. ds J. Hiddinck  
  Breda, R. van Momber Secretaris 
  Heinen, Bartholomeus Gevolmachtigde Echtpaar - predikant 
  Hiddinck, Maria Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante, weduwe van predikant Hiddinck, IJsselmuiden, heeft een 

volmacht verstrekt aan Bartholomeus Heinen, predikant in Puntegaelen en 
echtgenote om in der minne of gerechtelijk van Arnoldus van Oerschot, 
echtgenoot van haar overleden dochter Elsien Hiddinck en predikant in 
Columbo, te vorderen alle goederen die zijn nagelaten en waar zij als moeder 
recht op heeft en daarbij te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden  Geen                    
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24 RAK  96 FOLIO:     7 DATUM:     01-10-1670 
 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Duijster, Abraham Gerritsen Comparant  
  Croon, Court Voogd  
  Willemsen, Rutger  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden alle goederen te hebben ontvangen en 

bedankt hen voor het beheer met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

25 RAK  96 FOLIO:    7v DATUM:     04-11-1670 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijnvisch, Annechien Volmachtgeefster Wed. Vege 
  Hanius, Franciscus Momber IUDr 
  Bartoltsen, Jan Gevolmachtigde Onderschout  Apeldoorn 
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Jan Bartoltsen om haar te 

vertegenwoordigen  in Apeldoorn en elders en daarbij alles te doen wat 
noodzakelijk is met recht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

26 RAK  96 FOLIO:     7v DATUM:     14-12-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Aert Wdn. van Aeltien Jans Vader 
  Root, Christiaen van Voogd  
  Berentsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Aerts als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd één daalder (van 30 stuivers) 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 
   

 

 

27 RAK  96 FOLIO:     8 DATUM:     03-01-1671 

 onderwerp Verklaring 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Verschuir, Adriaen Willemsen  Comparant Enkhuizen 
  Ledesetter, mr Olivier Dominicus  Ontvangende  
     
 samenvatting Comparant verklaart aan mr Olivier Dominicus Ledesetter te cederen alle 

goederen die hem zijn aangekomen van wijlen Willem Beckers, alsof het zijn 
eigendommen waren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

28 RAK  96 FOLIO:    8 DATUM:     16-03-1671 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vrijdagh, Ariaentien Jans Wed. van Jan Stockman Moeder 
  Vrijdagh, Jan Geurts Voogd  
  Elberts, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Margarita Stockmans 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ500 c.g. die 
gevestigd blijven op het huis van de vader, 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. 
NB. in de kantlijn: op 12-05-1694 bedankt Margarita haar voogden met belofte 
van vrijwaring.; als eerste voogd wordt nu genoemd Jan Arentsen van Munne. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

29 RAK  96 FOLIO:    8v DATUM:     04-04-1671 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Landerijen in Nordhorn 
   
 comparanten Schutte, Aeltien Wed. Dirck van Hattum Moeder 
  Gerritsen, Jan Voogd  
  Meij, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Trijntien Dircks als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ150 c.g. waarvoor 
haar goederen en landerijen in Nordhorn, graafschap Bentheim, als 
onderpand dienen; zij belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en 
te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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30 RAK  96 FOLIO:     8v DATUM:     04-05-1671 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Schutte, Aeltien Comparante  
     
 samenvatting Comparante, in gezelschap van de voogden over haar kinderen, verklaart dat 

het kinderbewijs van ƒ150 c.g. door haarzelf is uitbetaald als gift, afkomstig 
uit haar onroerende goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

31 RAK  96 FOLIO:     9 DATUM:     11-04-1671 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Pachtland genaamd de Kleine Zelles 
  Graafschap Zutphen, kerspel Hengelo 
   
 comparanten Tongeren, Agnes van Volmachtgeefster  
  Sluijter, L. Momber Secretaris 
  Versmitt, Dirck Cornelissen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Dirck Cornelissen Versmitt om 

haar zaken waar te nemen in de provincie Gelderland, in het bijzonder om van 
de Heer N. de Grothe, IUDR en advocaat te Zutphen, het geld te ontvangen 
van de verkoop van een stuk pachtland en daarbij alles te doen wat 
noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

32 RAK  96 FOLIO:    9 DATUM:    22-05-167 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Siegen, Anna van Volmachtgeefster  
  Siegen, Maria Catharina van Volmachtgeefster  
  Siegen, Martina van Volmachtgeefster  
  Sluijter, L. Momber Secretaris 
  Siegen, Lodewijck van Gevolmachtigde Broer 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van hun vader Johan van Siegen, hebben aan hun 

broer Lodewijck een volmacht verstrekt om, in der minne of gerechtelijk te 
vorderen van het Keurvorstelijk Hamburgse Kamerhof wat hen toekomt en 
daarbij alles te doen wat noodzakelijk is  

   
 bijzonderheden Geen 
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33 RAK  96 FOLIO:     9v DATUM:     05-06-1671 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brouwer, Albertus Comparant  
  Rijcksen, Lubbert Voogd  
  Worst, Jacob Hansen Voogd  
     
 samenvatting Comparant bedankt zijn voogden voor het goede beheer van de goederen die 

hij ontvangen heeft en verklaart nergens meer aanspraak op te maken. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

34 RAK  96 FOLIO:     10 DATUM:     08-07-1671 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijxen, Albert Wdn. van Anna Jans Vader 
  Bondam, Peter Voogd  
  Jochums, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Alberts als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3-3 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 
   

 

 

35 RAK  96 FOLIO:     10 DATUM:    01-10-1671 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Zwartendijk 
   
 comparanten Oosterwolde, Aert Jansen v. Schuldenaar  
  Arnhem, Elisabeth van Schuldeiseres Gewezen landvrouw 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn gewezen landvrouw Elisabeth 

van Arnhem een bedrag van ƒ200 c.g. wegens landpacht en wijst haar 
daarom een bedrag van ƒ100 c.g. toe, afkomstig uit de erfenis van zijn 
overleden dochter Swans Arents, echtgenote van Steven Luijtchens, 
uitstaand onder de secretarissen van de stad Kampen. Als onderpand geldt 
zijn voormalige woonhuis aan de Zwartendijk, laatst bewoond door de 
overleden dochter en nu leegstaand. 

   
 bijzonderheden Geen 
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36 RAK  96 FOLIO:    10v DATUM:     26-10-1671 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Balthasar, Aeltien Wed. van Gerrit Woltersen Moeder 
  Lubberts, Gerrit Voogd  
  Baltus, Jan Dircks Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Wolter Gerritsen ten Cate 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g. 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

37 RAK   96 FOLIO:    10v DATUM:    03-11-1671 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hel, Albert van Volmachtgever Kapt. luitenant 
  Farghason, Alexander  Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft, een volmacht verstrekt aan Alexander Farghason, richter 

van Almen en Gorssel, om het testament te openen van wijlen burgemeester  
Wijnhoff te Zutphen en daarvan een kopie te eisen en tevens van de 
huwelijksvoorwaarden van hem en zijn vrouw en verder alles te doen wat 
noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

38 RAK  96 FOLIO:    11  DATUM:     24-11-1671 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Andries Wdn. van Mechtelt Willems Vader 
  Willemsen, Jan Voogd  
  Jansen, Henrick Voogd  
  Willemsen, Geert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Willem Andries als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd, behalve moeders kleren, ƒ20 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 
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39 RAK  96 FOLIO:    11v DATUM:     30-12-1671 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herweijer, Aper Comparant  
  Steenbergen, Aeltien Echtgenote  
  Schinkel, Gerrit Mensen Oom  
     
 samenvatting Comparant verklaart, mede namens zijn echtgenote, van zijn oom Gerrit 

Mensen Schinkel het legaat te hebben ontvangen dat zijn tante Geertien Jans 
hen testamentair had toebedeeld en waarvan de oom het vruchtgebruik had; 
met dank. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

40 RAK  96 FOLIO:     11v DATUM:    06-03-1672 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geerts, Anna Wed. van Reinder Jansen Moeder 
  Eijmbertsen, Rutger Voogd  
  Jansen, Thuenis Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Gijsseltien Reinders als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12 c.g. en een bed met toebehoren en 
belooft haar goed op te voeden en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

41 RAK  96 FOLIO:     12 DATUM:     04-05-1672 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Andries Erfgenaam En G. Jacobs 
  Janssen, Jan Erfgenaam  En S. Jacobs 
  Jacobsen, Jutte Erfgename  
  Sluijter, L. Momber Secretaris 
  Weijdeman, Albert Coopsen Voogd  
  Boltert, Jan Berentsen Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Jacob Janssen, verklaren van hun voogden 

alle goederen te hebben ontvangen, waarvoor zij hen dank zeggen met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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42 RAK  96 FOLIO:    12 DATUM:    29-04-1672 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egbertsen, Albert Wdn. van Hendrickien Simons  
  Dubbelsen, Reinder Voogd  
  Egbertsen, Claes Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Simon Albertsen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ250 c.g. en een 
paard en belooft hem lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een 
goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 13-02-1695 bedankt Simon Albertsen zijn voogden voor 
het beheer van zijn moeders goederen, met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

43 RAK  96 FOLIO:    12v DATUM:     25-11-1672 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Grunde, Abraham van de Gevolmachtigde Med. Dr. 
  Langenburgh, Gooswinus Volmachtgever  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Gooswinus Langenburgh om zijn 

zaken hier en elders waar te nemen en daarbij alles te doen wat noodzakelijk 
is en wat comparant zelf ook gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

44 RAK  96 FOLIO:    12v DATUM:    16-01-1673 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bandt, Annigien Petersen Comparante  
  Breda, R. van Momber Secretaris 
  Schocker, Jacob Hermsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante, dochter van Peter Bandt, verklaart van haar voogd alle goederen 

te hebben ontvangen en bedankt hem voor het goede beheer met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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45 RAK  96 FOLIO:    13 DATUM:    28-01-1673 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Vijf huizen, erven en wheren 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Pastoor, Arent Berentsen Wdn. van Berentje Jans Vader 
  Pastoor, Laurens Berentsen Voogd  
  Tooren, Engbert ten Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Berent, Benjamin en 

Dina Arents als moeders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van vijf 
huizen op de Oudestraat, met een waarde van ƒ1200 g.g. samen, aan zijn 
dochter een bed met toebehoren en de zoons iets anders, in overleg met de 
vader; hij belooft hen lezen, schrijven en/of naaien en een handwerk te laten 
leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

46 RAK  96 FOLIO:    13 DATUM:    27-02-1673 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Buijnen, Arent Laurens van Comparant  
     
 samenvatting Comparant verklaart, mede namens zijn broer Gooswijn van Buijnen, dat mr 

Willem Angel een rentebrief van ƒ100 g.g. heeft afgelost gevestigd op een 
huis op de Oudestraat, waarvan het origineel is verdwenen; mocht dit weer te 
voorschijn komen, dan heeft deze geen waarde meer.  

    
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

47 RAK  96 FOLIO:    13v DATUM:    27-03-1673 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubberts, Aeltien Wed. van Jan Janssen Moeder 
  Holtmaet, Jan Lubberts Voogd  
  Velthuijs, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Geesien Jans als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 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 
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48 RAK  96 FOLIO:     13v DATUM:     20-01-1674 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Moij, Andries Jansen Wdn. van … Vader 
  Egberts, Claes Voogd  
  Willems, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Asien als moeders erfdeel 

te hebben gereserveerd ƒ10 c.g. en moeders kleren en belooft haar goed op te 
voeden en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. De vader heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

49 RAK  96 FOLIO:     14 DATUM:    07-04-1674 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoff, Albert Volmachtgever Secretaris 
  Assendelft, Barbara van Gevolmachtigde Echtg. Pieter van der Hel 
     
 samenvatting Comparant verklaart een volmacht te geven aan Barbara van Assendelft om 

van een huis in Den Haag aan het Voorhout een bedrag van ƒ300 c.g. op te 
nemen tegen ten hoogste 6¼ procent.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

50 RAK  96 FOLIO:     14 DATUM:     29-04-1674 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksen, Abraham Wdn. van Stientien Jans Vader 
  Meinerts, Claes Voogd  
  Detten, Henrick van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrick en Neeltien 

Abrahams als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 
c.g. en de lijfstoebehoren 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 
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51 RAK  96 FOLIO:    14v DATUM:  26-05-1674 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Crouwel, Adam Wdn. van Mette Jans Vader 
  Henrixen, Jan Voogd Grootvader 
  Crouwel, Claes Voogd Oom 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Joost, Femme, 

Marrichien, Claes, Henrick, Jacobus en Johannes Crouwel als moeders 
erfdeel te hebben gereserveerd alles wat hun moeder toekwam van haar 
grootmoeder Marrigien Sibrants en onder hun grootvader berust, verder alle 
zilver/goud behorende tot haar lijfstoebehoren; hij belooft te doen wat een 
goed vader verschuldigd is en hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk 
te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik 
van de goederen. 
NB. in de kantlijn: op 26-04-1707 bedankt Henrick Crouwel de voogden voor 
het beheer van hun goederen met belofte van vrijwaring; voogd nr. 2 is 
vervangen door Jacob Gerritsen Ovinck. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

52 RAK  96 FOLIO:    15 DATUM:    22-06-1674 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claes, Albertien Volmachtgeefster Echtg. Henrick Span 
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Hoolboom, Rodolph Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Rodolph Hoolboom om haar 

zaken, zowel binnen als buiten rechten, waar te nemen in de stad en de stads 
vrijheid en in het bijzonder tegen Anna Maria van Woltmanshuijsen, wed. 
Sloots en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is en zij zelf ook gedaan zou 
hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

53 RAK  96 FOLIO:     15 DATUM:     04-09-1674 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Aeltien Wed. van Meinert Wolters Moeder 
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Mechtelt, Henrickien 

en Geertien Meinerts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ9 c.g. 
Zij belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat 
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
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 bijzonderheden Namen van de voogden zijn niet vermeld. 
   

 

 

54 RAK  96 FOLIO:    15v DATUM:     19-09-1674 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eckelboom, Aeltien Wed. van … Moeder 
  Eckelboom, Geurt Voogd  
  Pool, Berent de Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Roelof, Trijntien en Jan 

Thijsen van der Meulen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag 
van ƒ2400 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. 
NB. in de kantlijn: op 29-03-1694 hebben Roelof en Trijntien van der Meulen 
hun voogden bedankt met belofte van vrijwaring; op 15-05-1702 heeft Jan 
Tijssen van der Meulen zijn deel ontvangen en bedankt de voogden. 

   
 bijzonderheden Naam van de vader is niet vermeld. 
   

 

 

55 RAK  96 FOLIO:     16 DATUM:    19-09-1674 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Speldenmakerssteeg 
   
 comparanten Kers, Aeltien Wed. Willem Willemsen Beucker Moeder 
  Heerde, Claes van Voogd  
  Wijringen, Jonas van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Joannes, Anna 

Geertruijt, Jacobus, Jannigien en Kerst Willemsen Beucker als vaders erfdeel 
te hebben gereserveerd honderd rijksdaalders voor ieder kind en de meisjes 
elk een bed met toebehoren, ieder kind een zilveren lepel en de 
lijfstoebehoren. Zij belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren 
en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden 
zijn. Zij heeft het vruchtgebruik.  
NB. in de kantlijn: op 02-04-1679 meldt Anna Geertruit met haar echtgenoot 
Hendrick Jansen Slijp haar deel te hebben ontvangen en bedankt haar 
voogden met belofte van vrijwaring; op 29-12-1682 heeft Aeltien Carst, met 
haar echtgenoot Hendrik Jansen Suijderweert, het resterende bewijs, 
gevestigd op een huis in de Speldenmakerssteeg als onderpand. 

   
 bijzonderheden Geen 
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56 RAK  96 FOLIO:    16 DATUM:    08-09-1674 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ridders, Aeltien Wed. van … Moeder 
  Ridder, Wolter Voogd  
  Worst, Herman Janssen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hendrickien, Bette en 

Aeltien Hendricks als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ150 c.g. en zes 
zilveren lepels, te versterven van het ene kind op het andere 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 10-04-1705 melden Henrickien en Bette Ridder hun deel 
te hebben ontvangen en hun voogden te bedanken.  

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

57 RAK  96 FOLIO:    16v DATUM:    21-01-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Theunis, Aeltien Wed. van Jan Scholte Moeder 
  Dircksen, Thijs Voogd  
  Clasen, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hendrick, Jacobus, 

Griete en Egbert Jansen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ50 
c.g. en 18 hemden en belooft hen lezen en schrijven te laten leren en te doen 
wat van een goede moeder wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

58 RAK  96 FOLIO:     16v DATUM:     24-02-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wilde, Aechte de Wed. van Peter Jansen Moeder 
  Cool, Jan Petersen Voogd  
  Hansen, Pouwel Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Petertien en Machtelt 

Peters als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ100 c.g., een uitzet 
naar behoren 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 10-11-1692 bedankt Petertien Pieters, met haar 
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echtgenoot Jan Coenraetsen, haar moeder en voogden voor het beheer van 
haar vaders goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

59 RAK  96 FOLIO:     17 DATUM:    10-11-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hans, Bente Volmachtgever  
  Wolffsen, Helmich Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Helmich Wolffsen om zijn zaken 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

60 RAK  96 FOLIO:    17 DATUM:     20-11-1669 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsen, Bruin Comparant  
  Arentsen, Willem Comparant Echtpaar 
  Willems, Claesien Comparante  
  Richter, Jurren Laurensen Voogd  
  Blaser, Lubbert Hendricksen Voogd  
     
 samenvatting Comparanten bedanken hun voogden voor het goede beheer van hun 

moeders en grootmoeders goederen, die zij in goede orde hebben ontvangen 
en vrijwaren hen van aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

61 RAK  96 FOLIO:    17 DATUM:    30-11-1669 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where genaamd de Roose 
  Kampen, Morrensteeg 
   
 comparanten Arentsen, Berent Wdn. van Trientien Berents Vader 
  Henrix, Frans Voogd  
  Jurriaens, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Arent Berents als moeders 



22 
 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ90 c.g. en belooft hem lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het 
vruchtgebruik en stelt als onderpand zijn huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

62 RAK  96 FOLIO:    17v DATUM:    08-02-1670 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentsen, Berent Comparant  
     
 samenvatting Het kinderbewijs van akte nr. 61 is in het bijzijn van de voogden verhoogd tot 

ƒ100 c.g.   
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

63 RAK  96 FOLIO:     17v DATUM:    22-02-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubberts, Berent Wdn. van Jannetien Thijs Vader 
  Sijmons, Philips Voogd  
  Berents, Lubbert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Lubbert Berents 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 
   

 

 

64 RAK  96 FOLIO:    18 DATUM:    27-04-1670 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jellen, Barta Comparante  
  Jellen, Hester Comparante Echtpaar 
  Sluiter, Laurens Echtgenoot  
  Bentheim, Everwijn van Voogd Burgemeester 
  Olen, Johannes ab Voogd Predikant 
     
 samenvatting Comparanten bedanken hun voogden voor het beheer en de verdeling van 
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hun moeders goederen die zij in goede orde hebben ontvangen met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

65 RAK  96 FOLIO:     18 DATUM:    05-05-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricks, Beertien Wed. van Jan Jans Moeder 
  Hendricksen, Hendrick Voogd  
  Wijndelsen, Roelof Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hendrick, Dirckien, Jan 

en Jannegien Jans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een pond 
groot en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

66 RAK  96 FOLIO:    18v DATUM:    25-07-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claesen, Berent Wdn. van Aeltien Peters Vader 
  Peters, Lubbert Voogd  
  Claessen, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Peter en Claes als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd 20 daalders van 30 stuivers 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 
   

 

 

67 RAK  96 FOLIO:    18v DATUM:      05-01-1671 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Weert, Bettien Jacobs v.d. Wed. Henrick J. de Calff Moeder 
  Calff, Jan Henricksen Voogd  
  Cloecke, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrick en Hermtien  
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als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een bedrag van ƒ500 c.g. en 
ieder nog ƒ100 c.g. van de kleren, te versterven van het ene kind op het 
andere, een bed met toebehoren voor de dochter en een bed of ƒ50 c.g. voor 
de zoon en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten 
leren en alles te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn.  
NB. in de kantlijn: op 11-05-1694 bedanken de pupillen hun voogden voor 
het beheer met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

68 RAK  96 FOLIO:     19 DATUM:     16-03-1671 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Harmsen, Bessel Wdn. van Petertien Jacobs Vader 
  Credijer, Albert Voogd  
  Jacobsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerrit en Jacob Bessels 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ725 c.g. en 
haar zilverwerk, twee stukken goud en 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

69 RAK  96 FOLIO:     19v DATUM:     31-03-1671 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Emmeloort, Bruin Jans van Volmachtgever  
  Wolffsen, Helmich Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Helmich Wolffsen om hier en 

elders, binnen en buiten rechten, zijn zaken waar te nemen, zoals comparant 
zelf zou hebben gedaan, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

70 RAK   96 FOLIO:    19v DATUM:     08-05-1671 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Graes, Berent van Volmachtgever  
  Hanius, Franciscus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Franciscus Hanius om hier en 

elders al zijn zaken waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten, in het 
bijzonder om van Jan Jaspersen te eisen een bedrag van ƒ195-10 voor 
ontvangen kalk.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

71 RAK  96 FOLIO:    20 DATUM:    20-07-1671 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arens, Bettien Wed. van Hermen Jansen Moeder 
  Willemsen, Harbert Voogd  
  Willemsen, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aeltien en Jan 

Harmsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ100 c.g. en de 
dochter een bed met toebehoren en belooft hen lezen, schrijven en een 
handwerk te laten leren en te doen wat en goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 19-11-1678 hebben de erven van Aeltien en Jan 
Harmsen, Warner en Hendrickien Egbertsen en Hendrik Clasen, de voogden 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

72 RAK  96 FOLIO:    20 DATUM:     03-08-1671 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Snel, Berent Wdn. van Greetien Gerrits Vader 
  Marle, Reinier van Voogd  
  Gerritsen, Thonis Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Gerrit Berents Snel als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ2000 c.g. en 
hetgeen geërfd is van zijn grootvader Geert Hermsen en waarvan Henrickus 
Theunis het vruchtgebruik heeft; hij belooft hem lezen, schrijven en een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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73 RAK  96 FOLIO:    20v DATUM:    10-02-1672 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dreessen, Berent Wdn. van Stijn Jans Vader 
  Panhuijs, Gerrijt Janssen Voogd  
  Toenissen, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart zijn minderjarige kinderen Andries, Jan, Gerrijt en 

Laurens als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 c.g. en belooft hen 
goed op te voeden en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

74 RAK  96 FOLIO:    20v DATUM:     05-03-1672 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brandenburgh, Bartholt Schuldenaar  
  Bloembergh, Gerrit Claes Schuldeiser Burgemeester 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrit Claes Bloemberg een bedrag 

van ƒ659-16 c.g. waartoe hij rechtens veroordeeld is; hij belooft dit te betalen 
in mei 1672 a.s. en stelt zijn persoon en goederen als onderpand. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

75 RAK  96 FOLIO:    21 DATUM:    19-02-1673 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Berent Wdn. van Crijntien Gerrits Vader 
  Vlotman, Joost Dircksen Voogd  
  Otsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen als moeders erfdeel te 

hebben gereserveerd ƒ8 c.g. aan zijn zoon Gerrit Berentsen en ƒ12 c.g. aan 
zijn dochter Ariaentien 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 
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76 RAK  96 FOLIO:     21 DATUM:     09-06-1673 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Balsters, Balster Schuldenaar  
  Muurenburgh, Berent Mensinck vd Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Berent Mensinck van der 

Muurenburgh een bedrag van ƒ28-10 c.g. dat hij belooft te betalen binnen één 
jaar of eerder, indien mogelijk. Zijn persoon en goederen staan onderpand. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

77 RAK  96 FOLIO:     21 DATUM:     25-07-1673 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Avercamp, Berent Borg  
  Plate, Gerrit Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant heeft zich borg gesteld voor Gerrit Plate t.b.v. de stad Kampen 

voor een bedrag van ƒ500 c.g. en hij heeft beloofd de restanten van zijn 
gepachte accijnsen in te vorderen en deze in handen van de magistraat te 
stellen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

78 RAK  96 FOLIO:    21v DATUM:    29-09-1673 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tongeren, Berent van Wdn. van … Vader 
  Petersen, Claes Voogd  
  Versmidt, Dirck Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Jannegien 

Berents als moeder erfdeel te hebben gereserveerd samen honderd 
goudguldens 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 Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

79 RAK  96 FOLIO:     21v DATUM:    20-01-1674 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Berent Wdn. van Marrigien Berents Vader 
  Scholts, Willem  Voogd  
  Berents, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Webbe, Hermen,  

Geertjen en Jan Berents als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een 
bedrag van ƒ250 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 
   

 

 

80 RAK  96 FOLIO:     22 DATUM:    22-01-1674 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Albert Wdn. van Aeltien Hendricks Vader 
  Jans, Peter Voogd  
  Hendricksen, Andries Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Matti, Hendrick en 

Dirckien Alberts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 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 
   

 

 

81 RAK  96 FOLIO:    22 DATUM:    06-05-1674 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dircks, Berent Comparant  
  Dircks, Femmegien Comparante  
  Schene, Helmig Aeltsen Voogd  
  Hoijer, Hendrick Hermsen Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden de ouderlijke goederen in goede 

orde te hebben ontvangen en hen daarvoor te bedanken. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

82 RAK  96 FOLIO:     22 DATUM:    12-05-1674 
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 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricks, Abraham Borg  
  Jans, Hillebrant Begunstigde  
     
 samenvatting Op verzoek van François Callot, heeft comparant zich borg gesteld voor 

Hillebrant Jans voor een bedrag van ƒ27 c.g., waarvan de ene helft met St. Jan 
betaald zal worden en de andere helft met St. Jacob daarop volgend.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

83 RAK  96 FOLIO:    22v DATUM:    15-10-1674 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. Een stuk land 
      Drenthe, op het nieuwe veen 
  2. Een stuk land 
      Mastenbroek, Oosterholtsteeg 
  3. Een stuk land 
      Heerde, Veluwe 
   
 comparanten Bartholts, Bettien Wed. van Egbert Jansen Storm Moeder 
  Pastoor, Laurens Voogd  
  Dax, Matthijs Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Itien, Jennigien, Roelof 

en Trijntie Egberts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een 
bedrag van ƒ8000 c.g., te versterven van het ene kind op het andere, waarbij 
inbegrepen een stuk land in Drenthe, Mastenbroek en Heerde, waarvan de 
moeder de helft bezit; zij belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te 
laten leren, de dochters naaien, en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

84 RAK  96 FOLIO:    23 DATUM:    04-07-1674 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Gansneb gnd Tengnagel, Beatrix Volmachtgeefster Echtg. G. van Eck 
  Gansneb gnd Tengnagel, Hendrina Volmachtgeefster Wed. Greven t.d.P. 
  Blanckevoort, Willem Volmachtgever Echtg. A.v.Hemert 
  Hemert, Jacob van Volmachtgever  
  Stuurman, Thijmen Volmachtgever Namens moeder 
  Goijer, Gosina de Volmachtgeefster Wed. Buissenet 
  Blanckevoort, Johan Gevolmachtigde  
  Langenburgh, dr Goswinus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Johan Blanckevoort en dr 
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Goswinus Langenburgh om namens hen te eisen van de gebroeders Warnar 
en Johan toe Boeckop de goederen waar zij als erfgenamen van Gosina van 
den Water recht op hebben volgens de boedelscheiding van 1603. 

   
 bijzonderheden Bovenstaande volmacht is op 21-08-1675 hernieuwd. 
   

 

 

85 RAK  96 FOLIO:    23v DATUM:     25-11-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricks, Beertien Wed. van … Moeder 
  Theunissen, Evert Voogd  
  Gijsbertsen, Sweer Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Marrigien Jans als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot en belooft haar lezen, 
schijven 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. 
   

 

 

86 RAK  96 FOLIO:    23v DATUM:    28-12-1675 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meer, Bartholomeus ter Comparant  
  Ekkirck, Gerrit Jansen  Voogd  
  Bosch, Conraet Petersen ten Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de ouderlijke goederen te hebben 

ontvangen en bedankt hen voor het goede beheer ervan. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

87 RAK  96 FOLIO:    24 DATUM:    12-02-1676 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Beeltien Wed. van Hendrick Gijsbertsen Moeder 
  Meijer, Gijsbertus Voogd  
  Maten, Herman van der Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aeltien, Peter en 

Gijsbert Hendricksen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. samen 



31 
 

en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

88 RAK  96 FOLIO:    24 DATUM:    29-03-1676 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Berent Wdn. van Annichien Gerrits Vader 
  Herixsen, Evert Voogd  
  Geertsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Femmetien en Greetien 

Berents als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ2 c.g. en belooft hen 
lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede vader 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

89 RAK  96 FOLIO:    24v DATUM:     26-05-1676 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsen, Berent Wdn. van Jennechien Hendricks Vader 
  Gerritsen, Arent Voogd  
  Jansen, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Berent en Hendrick 

Berentsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk één daalder 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 
   

 

 

90 RAK  96 FOLIO:    24v DATUM:     08-12-1676 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Benninck, Berent Wdn. van Hermtien Cornelis Vader 
  Haene, Laurens Hermsen de Voogd  
  Jelissen, Jan Voogd  
  Bene, Gijsbert Cornelissen Voogd  
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 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Berentsen als moeders 
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. en belooft hem lezen, schrijven en 
een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 05-05-1691 bedankt Berent Benninck, als erfgenaam van 
zijn zoon, de voogden. 

   
 bijzonderheden Zie: Boek van Bewijzingen dd 08-12-1676.  Akte is doorgehaald. 
   

 

De bladzijden 25 t/m 32v zijn blanco. 

91 RAK  96 FOLIO:    33 DATUM:     30-10-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bloem, Cornelis Floris Volmachtgever  
  Hanius, dr Franciscus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan dr Franciscus Hanius om zijn 

zaken hier waar te nemen, binnen of buiten rechten en te handelen zoals 
comparant zelf gedaan zou hebben, in dien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

92 RAK  96 FOLIO:    33 DATUM:    23-11-1669  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ceulvoet, Claas Arentsen op Volmachtgever  
  Panhuijs, Berent Janssen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Berent Janssen Panhuijs om 

namens hem van de boekhouders van het Bestiaal van Amsterdam het geld te 
vorderen dat hem toekomt wegens de verkoop van beesten 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

93 RAK  96 FOLIO:    33v DATUM:    10-01-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirxen, Claas Wdn. van Aeltien Jans Vader 
  Lubbertsen, Bartholt Voogd  
  Conraet, Jan Henrixen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Dirck, Mergien en Jan 
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Claasen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ100 c.g., 
waarvan hij het vruchtgebruik heeft. Hij belooft hen lezen en schrijven en de 
zoon een handwerk te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

94 RAK  96 FOLIO:     33v DATUM:    25-02-1670 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Herengoed 
  Horen, ambt Heerde 
   
 comparanten Luijcksen, Claas Volmachtgever  
  Hanius, Franciscus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Franciscus Hanius om namens 

hem te verschijnen voor de heren van het vorstendom Gelre, graafschap 
Zutphen, om te verzoeken hem, comparant, toe te staan te beschikken over 
een verzegeling dd 10-06-1669 ad ƒ2000 c.g. ten laste van Andries van 
Warvem , voor hem, als vader over zijn kinderen uit zijn huwelijk met Hille 
Luijcas en voogd over de kinderen uit haar eerste huwelijk met Thijs Janssen, 
gevestigd op een goed in het ambt Heerde, thans bemeierd door Lambert 
Jacobsen en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

95 RAK  96 FOLIO:    34 DATUM:    03-03-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrix, Kier Wdn. van Trijntien Alberts Vader 
  Stege, Lubbert ter Voogd  
  Henricksen, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Aeltien Kiers als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ250  c.g , waarvan hij het 
vruchtgebruik heeft 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.  
NB. in de kantlijn: op 05-01-1700 meldt Aeltien Kiers, in gezelschap van haar 
man Lubbert Thijssen, haar vader te danken voor het beheer van haar 
moeders goederen met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

96 RAK  96 FOLIO:    34v DATUM:     21-05-1670 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Verhael, Claas Dirxen Volmachtgever  
  Langenburgh, ds Gooswinus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, gevolmachtigd door Claas Bruijn, zeepzieder uit Monnikendam, 

geeft op zijn beurt een volmacht aan ds Gooswinus Langenburgh om namens 
hem de gelden te vorderen die Pieter Janssen van Emmeloort schuldig is aan 
opdrachtgever wegens geleverde zeep en daarbij alles te doen wat 
noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

97 RAK  96 FOLIO:    35 DATUM:    31-08-1670 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Coenraet Schuldeiser Echtpaar 
  Jans, Engele Schuldeiseres  
  Arentsen, Steven Schuldenaar Essayeur 
     
 samenvatting Comparanten verklaren van Steven Arentsen ontvangen te hebben een 

bedrag van ƒ600 c.g. met alle rente als aflossing van een obligatie, 
oorspronkelijk groot ƒ700 c.g. tegen 5 %, maar waarvan al ƒ100 c.g. was 
betaald. Omdat schuldeiseres per ongeluk de obligatie is kwijt geraakt, wordt 
hierbij officieel verklaard dat de schuld is afgelost en het oorspronkelijke 
document geen waarde meer heeft.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

98 RAK  96 FOLIO:     35v DATUM:     21-10-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Catharina Wed. van Jacob Cornelissen Moeder 
  Bijsterbosch, Jan Gerritsen Voogd  
  Stege, Lubbert ter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Mense en Catharina 

Jacobs als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ25 c.g. en een bed 
met toebehoren; zij 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 14-07-1680 meldt de echtgenoot van Mensien Jacobs, 
Jurriaen Zitshi, de goederen te hebben ontvangen en bedankt de voogden; op 
25-06-1687 bedankt Catharina de voogden met belofte van vrijwaring.    

   
 bijzonderheden Geen 
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99 RAK  96 FOLIO:     35v DATUM:     02-11-1670 
 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jelissen, Claas Comparant  
  Dorsten, Jan Dircksen van Voogd  
  Crouwel, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant heeft van zijn voogden alle goederen ontvangen en bedankt hen 

voor het beheer ervan met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

100 RAK  96 FOLIO:    36 DATUM:     22-11-1670 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Breda, Constantia van Gevolmachtigde  
  Breda, Rutger van Momber Secretaris 
  Sluisken, Willem Volmachtgever Muntmeester - Deventer 
  Landtscroon, François Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verklaart, namens haar opdrachtgever, op haar beurt een 

volmacht te verstrekken aan François Landtscroon om alle originelen van 
zijn uitstaande schulden te vorderen en te ontvangen, in het bijzonder van 
zijn vaders goederen en deze te verkopen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

101 RAK  96 FOLIO:     36v DATUM:    15-01-1671 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijnvisch, Clara Wed. Peter Nienburch Moeder 
  Nienburch, Henrick Voogd  
  Coops, ds Johannes Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Judith Nienburch als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ2000 c.g., een 
passende uitzet en een bed met toebehoren. Zij belooft haar lezen , schrijven 
en naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Overledene was rector. 
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102 RAK  96 FOLIO:    36v DATUM:     25-01-1671 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentsz, Claes Borg  
  Jansen, Gerrit Borg  
  Scheene, Helmig Heltsen Begunstigde  
  Bartelts, Leendert Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparanten, borgen voor de meier Leendert Bartelts, verklaren tegen 

Pinksteren a.s. te zullen betalen aan Helmig Heltsen Scheene de twee jaar 
pacht die de meier over 1669 en 1670 schuldig is en de pacht van het 
lopende jaar met Petri over een jaar. Helmig Scheene draagt aan de borgen 
zijn rechten over.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

103 RAK   96 FOLIO:    37 DATUM:    26-04-1671 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Catarina Comparante  
     
 samenvatting Comparante bedankt haar voogden voor het beheer van haar goederen. 
   
 bijzonderheden Namen van de voogden niet vermeld. 
   

 

 

104 RAK  96 FOLIO:    37 DATUM:    24-07-1671 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goverts, Cornelis Borg Muntgezel 
  Nimwegen, Berend Cattelo van Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant heeft zich borg gesteld voor Berend Cattelo van Nimwegen, 

erfgenaam van zijn oom Jan Berentsen van Bilderbeeck, metselaer, voor een 
bedrag van ƒ258 c.g. met acht jaar rente, dat bestemd is voor Grietien 
Berentsen van Bilderbeeck, getrouwd met ene Navis, die 30 jaar geleden 
naar Frankrijk is vertrokken en van wie het adres onbekend is. Het geld is 
een restant van de kooppenningen van het huis de Drie Mollen; alles met 
autorisatie van de gemeente. 

   
 bijzonderheden Geen 
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105 RAK  96 FOLIO:    37v DATUM:     21-07-1671 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Guldenhoofdsteeg 
   
 comparanten Harten, ds Christianus ten Volmachtgever  
  Kloecke, Jan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Jan Kloecke om een huis in de 

stad te verkopen dat eigendom is van Jannigien Willems en daarbij alles te 
doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

106 RAK  96 FOLIO:    38 DATUM:     03-08-1671 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Catalina Comparante  
  Henrix, Dedeler Echtgenoot  
  Martinsen, Peter Voogd  
  Struckinck, Matthijs Voogd  
     
 samenvatting Comparante bedankt haar voogden voor de ontvangst van haar moeders 

goederen en het goede beheer ervan en belooft hen te vrijwaren van alle 
aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

107 RAK  96 FOLIO:    38 DATUM:     17-08-1671 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claesen, Clara Wed. van Jan Cardé Moeder 
  Panhuijs, Henrick Jansen Voogd  
  Arentsz, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Maria, Margareta en 

Johanna Cardé als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een pond 
groot 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 
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108 RAK  96 FOLIO:    38 DATUM:     24-08-1671 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bie, Cornelis de Volmachtgever  
  Ridder, Jacob Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Jacob Ridder om zijn zaken te 

behartigen, hier en in andere provincies, in der minne of gerechtelijk, zijn 
schulden te innen en verder alles te doen wat comparant zelf ook gedaan 
zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

109 RAK  96 FOLIO:    38v DATUM:     20-11-1671 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Cornelis Comparant  
  Hoff, Albert Voogd Secretaris 
     
 samenvatting Comparant heeft zijn voogd bedankt voor het goede beheer van zijn 

moeders goederen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

110 RAK  96 FOLIO:     38v DATUM:     17-10-1672 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrix, Claesien Wed. van Jan Hermsen ter Hoeven Moeder 
  Canneman, Lambertus Voogd  
  Hoeven, Henrick H. ter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrickus, Hermen 

en Henrick Janssen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ36 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. 
Verder nog een bedrag van ƒ550 c.g. als erfenis van hun tante Jennigien ter 
Hoeven, dat gebruikt is ter afbetaling van moeders schulden en dat zij zal 
terugbetalen zodra zij weer over geld beschikt. 

   
 bijzonderheden Geen 
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111 RAK  96 FOLIO:    39 DATUM:     29-05-1673 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Deen, Claes den Wdn. van … Geen 
  Bongars, Hermannus Voogd  
  Hardevelt, Gijsbert Hendricksen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Thuenis en Dirck 

Claesen den Deen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ5 c.g. 
en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat 
van een goed vader wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

112 RAK  96 FOLIO:    39v DATUM:    15-12-1674 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Vloeddijk, tussen Barent Noorbergen en Hermen Hertogh 
   
 comparanten Frans, Cornelisien Wed. van Goosen Jansen Moeder 
  Egbers, Wijcher Voogd  
  Cornelisen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Jannechien Goosen 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd honderd daalder 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. Zij heeft het 
vruchtgebruik van ƒ100. 
 NB. in de kantlijn: op 27-07-1682 meldt Jannechien Gosens, met echtgenoot 
Peter Cornelissen, haar voogden te bedanken voor het beheer van haar 
vaders goederen en het geldbedrag dat gevestigd was op een huis op de 
Vloeddijk.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

113 RAK  96 FOLIO:     39v DATUM:     10-02-1675 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jochemsen, Christiaen Comparant  
  Reijnen, Jan van  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogd ontvangen te hebben het geld dat deze 

voor hem beheerde en bedankt hem. 
   
 bijzonderheden Geen 
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114 RAK  96 FOLIO:     40 DATUM:     22-03-1675 
 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rutgersen, Claes Borg  
  Brandtsen, Sijmon Begunstigde  
  Hartgersen, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant, borg voor Sijmon Brandtsen, verklaart schuldig te zijn aan Jan 

Hartgersen een bedrag van ƒ900 c.g. met rente, dat hij zal betalen op 25-03-
1675 met vier jaar rente en verder tegen St. Jacob de rest met rente, 
behoudens schuldeisers verwonnen recht. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

115 RAK  96 FOLIO:    40 DATUM:    19-05-1675 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lenderman, Caspar Essayeur   
     
 samenvatting Comparant, essayeur van de Overijsselse munt, geeft een overzicht van de 

verordeningen van het geld in de provincie Overijssel gedurende de laatste 
30 jaar. Het betreft de florijn, de schelling de dubbele stuiver en de enkele 
stuiver. Dit is zonder remedie, omdat de florijn jarenlang niet gemunt is. 

   
 bijzonderheden Details in de akte. 
   

 

 

116 RAK  96 FOLIO:     40v DATUM:    00-06-1675 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Velde, Crijn van den Volmachtgever Predikant te Werns 
  Hanius, Franciscus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft, voor zichzelf en zijn echtgenote, een volmacht verstrekt 

aan Franciscus Hanius om hem te vertegenwoordigen in het erfhuis  van zijn 
schoonvader, de ontvanger Jacob Roeloffsen Steenbergen en samen met de 
andere erven tot boedelscheiding over te gaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

117 RAK  96 FOLIO:     40v DATUM:     07-07-1675 

 onderwerp Borgstelling 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Poertenaer, Court Borg  
  Mensinck, Egidi Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant heeft zich borg gesteld voor de onkosten van de aanspraken die 

Egidi Mensinck heeft op Jan Willem Bruins dd 14-06-1675 volgens 
aanwijzingen in het Schadeboek. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

118 RAK  96 FOLIO:     41 DATUM:    14-07-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Indies, Catharina Wed. van Johan Raterink  Moeder 
  Veene, Arent van der Voogd Burgemeester 
  Raterinck, Jacob Voogd  
  Borcheer, Ludovicus Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Johanna Catharina en 

Henricus Raterinck als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk een 
bedrag van ƒ3000 c.g. te versterven van het ene kind op het andere en indien 
beiden overlijden op degene van wie het afkomstig is; zij belooft hen lezen, 
schrijven en naaien te laten leren, de zoon eventueel een studie te laten doen 
en een passende uitzet te geven, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij 
geniet het vruchtgebruik.  
NB. in de kantlijn: op 11-06-1678 heeft de moeder enige obligaties uit haar 
eigen middelen als onderpand aan de voogden gegeven. 

   
 bijzonderheden Overledene was IUDr. 
   

 

 

119 RAK  96 FOLIO:    41v DATUM:    16-07-1675 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schutsloot, Cornelis Huijgen v.d. Volmachtgever  
  Wolfsen, Helmig Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Helmig Wolfsen om zijn zaken, 

hier en elders, waar te nemen en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is.  
   
 bijzonderheden Geen 
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120 RAK  96 FOLIO:     41v DATUM:    07-08-1675 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Waterhont, Claes Sijmonssen Volmachtgever  
  Hanius, Franciscus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Franciscus Hanius om te 

vorderen van Jan Pol, echtgenoot van Susanna Jans, weduwe van Jan 
Cornelis Melckbour, het restant van de landhuur volgens huurcedule van 24-
11-1673 en verder alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

121 RAK  96 FOLIO:    42 DATUM:     19-01-1676 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Erf te Wendele 
  Vollenhove 
   
 comparanten Dijck, Cunera van Wed. ten Holten Moeder 
  Nuis, H. Voogd Secretaris 
  Dijck, Cornelis van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Clara, Johan en 

Theodoor ten Holten als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een 
bedrag van ƒ6000 c.g. bestaande uit een half erf waarvan Joan Wijnholt de 
andere helft bezit, ƒ1500 aan obligaties en de resterende kontanten. Zij 
belooft hen lezen en schrijven te laten leren en hen een passende uitzet te 
geven en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de 
voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik en de kinderen behouden 
de portie van hun grootvader. 
NB. in de kantlijn: op 09-09-1695 bedanken de pupillen hun voogden voor het 
goede beheer van hun ouderlijke goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

122 RAK  96 FOLIO:     42v DATUM:     12-02-1676 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jurriaens, Catharina Wed. van Andries Cortrijck Moeder 
  Boldewijns, Dirck Voogd  
  Noorbergh, Jannes Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hendrick, Catharina 

en Andries Andriessen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk één 
gulden en belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en zo mogelijk 
een ambacht en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

123 RAK  96 FOLIO:     42v DATUM:     26-06-1676 

 onderwerp Verzoek 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stuirman, Cracht Verzoeker Scholtis van Zalk 
     
 samenvatting Comparant verzoekt qq toestemming om hier zaken die Zalk gerechtelijk 

betreffen, te mogen behandelen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

124 RAK  96 FOLIO:    43 DATUM:     14-07-1676 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Koornmarkt 
   
 comparanten Lurchsz, Claes Comparant  
     
 samenvatting Comparant verklaart op a.s. St. Michael te betalen aan Jkr. Rudolph van 

Twickeloo een bedrag van ƒ200 g.g. met rente gevestigd op een huis op de 
Koornmarkt, eerder toebehorend aan Wolter Jacobs, verver en nu gekocht 
door comparant op 06-08-1675. 
NB. in de kantlijn: op 20-09-1676 is het bedrag betaald aan schuldeiser. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

125 RAK  96 FOLIO:     43 DATUM:    04-09-1676 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed huizen 
  Kampen, Vloeddijk 
   
 comparanten Jansen, Coenraet Schuldenaar Echtpaar 
  Hendricks, Femmechien Schuldenares  
  Kuijt, Gerrit Lubbertsen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerrit Lubbertsen Kuijt een 

bedrag van ƒ240 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand 
gelden hun huizen. 
NB. in de kantlijn: op 12-09-1677 is deze bekentenis hernieuwd. 

   
 bijzonderheden Geen 
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126 RAK  96 FOLIO:   43v DATUM:    13-09-1676 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Vloeddijk, tussen juff. Tengnagel en Hendrick Wolters  
   
 comparanten Timmerman, Coenraet Schuldenaar Echtpaar 
  Hendricks, Femmechien Schuldenares Wed. W. H. Pannebacker 
  Hendricks, Hendrick Schuldeiser Echtpaar 
  Claes, Bette Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant en zijn echtgenote, die weduwe is van Willem Hermsen 

Pannebacker, zoon van Hermen Jansen Kistemaken en Elisabeth Dercks, 
verklaren schuldig te zijn aan Hendrick Hendricks en echtgenote, wegens 
een lening aan de ouders van Willem Hermsen, een bedrag van ƒ245 g.g. 
tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun huis.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

127 RAK  96 FOLIO:     44 DATUM:    28-04-1677 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Enige stukken land 
  Rouveen, bij de Senneker weg 
   
 comparanten Dircks, Cornelisien Wed. Hermen Claesen Dijck Moeder 
  Ems, Hendrick Gerritsen v. Voogd  
  Backer, Roelof Hendricksen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Claes Dijck als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300 c.g. waarvoor zij enige  
stukken land als onderpand stelt, verder een zilveren hecht en diverse 
hemden en linnengoed; zij heeft het vruchtgebruik van de goederen en 
belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

128 RAK  96 FOLIO:     44 DATUM:    14-03-1677 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bitter, Claes Jansen Wdn. van  Geesken Jans Vader 
  Bergh, Willem J. van den Voogd  
  Hendricks, Andries Voogd  
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 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Clasen Bitter als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g. en het 
bedrag van moeders kleren, ƒ77-17; hij belooft hem lezen, schrijven en een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 44v t/m 52v zijn blanco. 

129 RAK  96 FOLIO:     53 DATUM:     30-10-1669 

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

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

130 RAK  96 FOLIO:    53 DATUM:    01-12-1669 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Derrick Comparant  
  Vrijese, Hendrick Dircksz Voogd  
  Banier, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart de goederen van zijn grootouders van vaderskant te 

hebben ontvangen van zijn voogden en hen te bedanken voor het beheer 
ervan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

131 RAK  96 FOLIO:    53 DATUM:     07-12-1670 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meijer, Dirck Comparant  
     
 samenvatting Comparant verklaart een bedrag van ƒ21 c.g. met rente te betalen aan de 

voogden over de kinderen van Jan Lubbertsen in mei a.s.  
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

132 RAK  96 FOLIO:   53v DATUM:    11-12-1671 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meijer, Dirck Schuldenaar  
  Oelen, ds Johannes van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan ds Johannes van Oelen een bedrag 

van ƒ47-50 c.g. afkomstig van een borgtocht die Egbert Werners en Dirckjen 
Henrix voor Jan Cornelisz hebben aangenomen te betalen wegens landpacht 
en die hij, comparant, zal betalen in mei 1672. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

133 RAK  96 FOLIO:    53v DATUM:      09-03-1672 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Melchers, Dick Volmachtgever  
  Hoolboom, Rudolph Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, gewezen hoefsmid van majoor en ritmeester Turxis, heeft een 

volmacht verstrekt aan Rudolph Hoolboom om in der minne of gerechtelijk  
te vorderen van de majoor de achterstallige maanden soldij en arbeidsloon 
waar comparant recht op heeft en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

134 RAK  96 FOLIO:     54 DATUM:    28-03-1672 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Derrick Wdn. van Dirckien Jans Vader 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Dircksz als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een zilveren dukaton en belooft hem op te 
voeden en te verzorgen op passende wijze en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Namen van de voogden niet vermeld. 
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135 RAK  96 FOLIO:    54 DATUM:    11-11-1673 
 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Japin, David Schuldenaar Echtpaar 
  Mullem, Geertruijt van Schuldenares  
  Henrotay, Petrus Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Petrus Henrotay een bedrag van 

ƒ376-7 c.g. wegens ontvangen en weer verkocht laken, tegen 5 procent per 
jaar dat zij beloven zo snel mogelijk te betalen. Als onderpand stellen zij hun 
persoon en goederen.    

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

136 RAK   96 FOLIO:     54v DATUM:     18-05-1674 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Doghrinck, Dirck Jan Volmachtgever  
  IJspaart, Gijsbert Ariaens Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Gijsbert Ariaens IJspaart om 

zijn zaken waar te nemen die hij in het drostambt van Vollenhove of elders te 
doen heeft, te doen wat noodzakelijk is en daarvan verslag uit te brengen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

137 RAK  96 FOLIO:    54v DATUM:     10-06-1674 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Antonij, Dirck Wdn. van Mechtelt Jans Vader 
  Antonij, Arent Voogd  
  Backer, Frerick Jansen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Antonij Dirxen als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd honderd rijksdaalders (van 50 stuivers), een 
paard en de lijfstoebehoren 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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138 RAK  96 FOLIO:    55 DATUM:     09-12-1675 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lindenhoff, Derck Schuldenaar  
  Winckel, Rutger ten Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant belooft aan schuldeiser te betalen in de tijd van zes weken het 

bedrag dat Rutger ten Winckel nog toekomt wegens geleverde brandewijn. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

139 RAK  96 FOLIO:     55 DATUM:    20-02-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lijffers, Dirck Wdn. van Jannigien Hendricks Vader 
  Hendricks, Claes Voogd  
  Lijfers, Claes Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Grietien, Hendrick, 

Claesien en Evert Dircksz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd 
samen ƒ10 c.g. en belooft hen op te voeden en te verzorgen en te doen wat 
een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

140 RAK  96 FOLIO:     55v DATUM:     06-07-1676 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schut, Daniel Gevolmachtigde  
  Stephani, Catharina Volmachtgeefster  
  Hoolboom, dr Rudolphus Voogd Kinderen Stephani 
     
 samenvatting Comparant, gevolmachtigd door de dochter van Hendricus Stephani, 

meester aan de Latijnse School alhier, verklaart van de voogd over de 
kinderen Stephani de vaderlijke goederen ontvangen te hebben en hem te 
bedanken voor het goede beheer ervan met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

141 RAK  96 FOLIO:     55v DATUM:     29-09-1676 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsen, Dirck Schuldenaar  
  Botsma, Claes Reinties Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Claes Reinties Botsma wegens 

geleverd mout een bedrag van ƒ615 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als 
speciaal onderpand gelden zijn persoon en goederen. 
NB. in de kantlijn: op 06-01-1677 meldt de gevolmachtigde van schuldeiser 
ƒ315 c.g. te hebben ontvangen en voldaan te zijn volgens het akkoord. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

142 RAK  96 FOLIO:     56 DATUM:     04-01-1677 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Goed van de grootouders 
  IJsselmuiden, in de Koekoek 
   
 comparanten Bartoltsen, Dirck Wdn. van Machtelt Jacobs Vader 
  Smit, Berent Voogd Bovenpoorte 
  Crouwel, Claes Voogd  
  Jacobsen, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Bartolt en Maria Dircks 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd het vijfde deel van het goed van 
de grootouders, te versterven van het ene kind op het andere, een bed met 
toebehoren voor de dochter en een koe voor de zoon en belooft hen lezen , 
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

143 RAK  96 FOLIO:     56v DATUM:    20-04-1677 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tierix, Douwe Schuldenaar Echtpaar - voorman 
  Hanssen, Hilie Schuldenares  
  Pieters, Romke Schuldeiser Echtpaar – mr zeilmaker 
  Jans, Grietien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten tonen een obligatie dd 14-05-1676 waarin staat vermeld dat zij 

schuldig zijn aan Romke Pieters en echtgenote uit Sneek een bedrag van 
ƒ550 c.g. wegens koop en levering van nieuw zeil en fok.  
Als speciaal onderpand geldt het gekochte zeil en de fok en verder al hun 
goederen. 
NB. in de kantlijn: op 11-06-1677 is op het origineel aangetekend dat e.e.a. is 
voldaan aan schuldeiser. 
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 bijzonderheden Geen 
   
 

 

144 RAK  96 FOLIO:    57 DATUM:     14-06-1677 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Beckman, Dirck Hermsen Wdn. van … Vader 
  Deutekom, Jan Lubbertsen v. Voogd  
  Wenneperveen, Pieter Jansen v. Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aeltien, Hermen, 

Saertien en Albert Dircksen Beckman als moeders erfdeel  te hebben 
gereserveerd elk een pond groot en belooft hen lezen, schrijven en een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 06-09-1688 melden Aeltien en Herman hun deel te 
hebben ontvangen en hun voogden te bedanken. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

De bladzijden 57v t/m 66v zijn blanco. 

145 RAK  96 FOLIO:     67 DATUM:     18-09-1669 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Moyweer, Elsien in ‘t Schuldenares  
  Brouwer, Hermen Toenissen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Hermen Toenissen Brouwer een 

bedrag van ƒ37-5 c.g. dat zij met Pasen 1670 zal betalen, waarvoor zij haar 
persoon en goederen als onderpand stelt.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

146 RAK  96 FOLIO:     67 DATUM:     30-10-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Blanckevoort, Elsabe Volmachtgeefster Wed. A. van Langen 
  Breda, R. van Momber Secretaris 
  Pomerede, Gerardus Gevolmachtigde Procurator 
     
 samenvatting Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan Gerardus Pomerede 

om haar zaken waar te nemen voor het gericht van Olst, in het bijzonder 
tegen de erfgenamen van Gerrijt Engberts en daarbij alles te doen wat 
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noodzakelijk is. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

147 RAK  96 FOLIO:     67v DATUM:     20-11-1669 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bosch, jkr. Egbert ten Borg  
  Hell, jkr. Piter van  Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant heeft zich borg gesteld ten behoeve van Piter van Hell voor een 

bedrag van ƒ300 c.g., dat volgens een uitspraak van Schepenen en Raden 
van zijn vrouws lijfrente betaald moet worden, vanwege de aanspraak die 
Hendrick Rijcken kan maken, zo Piter van Hell nog in leven is geweest in die 
tijd. 

   
 bijzonderheden Zie Apostille dd 16-11-1669. 
   

 

 

148 RAK  96 FOLIO:    67v DATUM:     07-04-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Evertien Wed. van Claes Egbertsz Moeder 
  Duitse, Roelof Jansen Voogd  
  Hermansen, Thomas Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Berentien Claes als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g. en een bed 
met toebehoren en belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en 
een passende uitzet te geven, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft 
het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

149 RAK  96 FOLIO:    68 DATUM:    25-04-1670 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backers, Elssien Comparante  
  Lamberts, Marten Echtgenoot  
  Vriese, Heijman Voogd  
  Bentheim, Everwijn van Voogd  
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 samenvatting Comparante, vergezeld door haar echtgenoot, verklaart van haar voogden 
alle goederen te hebben ontvangen van haar vader en haar oom mr Roeloff 
Hermsen Backer; zij bedankt hen voor het beheer ervan met belofte van 
vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

150 RAK  96 FOLIO:     68 DATUM:    17-08-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mate, Elisabeth van der Wed. Dubbelt Steenbergen Moeder 
  Steenbergen, Johan Voogd IUDr  - secretaris 
  Mate, Hermen van der Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gerrijt en Jan 

Steenbergen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een aandeel in de 
venen in Drenthe op de Steenbergense en Arlose venen, verder de 
resterende kooppenningen van het land op Steenbergen en een deel van de 
penningen die de  heren Struijcken schuldig zijn; een half legaat dat wijlen 
Geertien Jans aan burgemeester Gerrit Jansen Steenbergen had vermaakt en 
dat in vruchtgebruik is bij Gerrijt Meeusen Schinkel. 
Zij belooft hen op te voeden en te verzorgen en hen te laten leren wat 
behoort, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

151 RAK  96 FOLIO:    68v DATUM:     05-09-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eckelboom, Helmigh Eijmbertsen Wdn. Kunnigien Warnaers Vader 
  Dijck, Peter Elbertsen van Voogd  
  Vogel, Willem Dircksen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Dilia Eckelboom als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ400 c.g. en 
moeders kleren, die voor het kind verkocht zullen worden en belooft haar 
lezen en schrijven te laten leren en een passende uitzet te geven, waarmee 
de voogden tevreden zijn. De vader heeft het vruchtgebruik. 
NB. in de kantlijn: op 25-05-1692 bedankt Dilia haar vader en de voogden met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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152 RAK  96 FOLIO:     69 DATUM:     19-12-1670 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed 1. huis, erf en where 
      Kampen, Broederweg, naast Hendrick Welters Cops 
  2. huis, erf en where 
      Kampen, Vloeddijk, naast de erven S. Eckelbooms 
   
 comparanten Segersen, Evert Comparant Wdn. van Judith Claes 
  Clasen, Peter Zwager  
  Claes, Stientien Schoonzuster  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn zwager en schoonzuster, erfgenamen van hun 

vader Claes Petersen Backer, ontvangen te hebben twee huizen, waarvoor 
hij hen bedankt, mede voor het aandeel van Hendrick Claessen en Gerrigien 
Claes. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

153 RAK  96 FOLIO:    69 DATUM:     30-03-1671 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ophuisen, Engel van Wdn. Aeltien van Hamingen Vader 
  Ridder, Lambert Jurriaensen Voogd  
  Wieringen, Nicolaes van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart, voor zijn minderjarige zoon Henricus van Ophuijsen 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd al hetgeen zij voor hem bij 
testament dd 17-09-1670 heeft vastgelegd en belooft hem goed op te voeden 
en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

154 RAK  96 FOLIO:    69v DATUM:    21-09-1671 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrijtsen, Evert Comparant  
  Crul, Hans Uitbetaler  
     
 samenvatting Comparant, erfgenaam van Abel Arents, verklaart van Hans Crul ontvangen 

te hebben een kapitaal van ƒ100 g.g. met de rente, afkomstig uit diens huis 
tegenover het raadhuis, waarvan de originele rentebrief wordt vermist, die 
hierbij wordt gecasseerd. 

   
 bijzonderheden Geen 
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155 RAK  96 FOLIO:   69v DATUM:    13-10-1671 
 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsen, Evert Comparant  
  Herms, Lambert Voogd  
  Berentsen, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de hoenderverkoper van zijn vader zijn moeders 

nalatenschap in goede orde te hebben ontvangen en zijn voogden te 
bedanken voor het beheer ervan en te ontheffen van hun verplichtingen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

156 RAK  96 FOLIO:    70 DATUM:     09-11-1671 

 onderwerp Transport van goederen  
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Pijll, Egbert van den Erfgenaam Buiten weesvader 
  Backer, Thonis Helmichsen Erfgenaam Idem 
  Vriese, D. Henricksen Erfgenaam  
  Gansneb gnt.T., Johan Erfgenaam  
  Blatt, Jan Willem Erfgenaam Ook als voogd 
  Galen, ds Henricus van Begunstigde En echtg. J. Blatt 
  Blatt, Merrigien Begunstigde  
  Blatt, Lubbert Begunstigde  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Jacques Willemsen Blatt, verklaren hun 

erfportie te hebben overgedragen aan ds Henricus van Galen, zijn vrouw 
Johanna Blatt en Merrigien en Lubbert Blatt: alle roerende en onroerende 
goederen, actien en credieten die door overledene zijn achtergelaten en af te 
zien van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

157 RAK  96 FOLIO:   70v DATUM:   15-11-1671 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Elsien Schuldenares Wed. Jan Berentsen 
  Jurriaens, Merrichien Schuldeiseres Wed. E. J. op ‘t Ende 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Merrichien Jurriaens een bedrag 

van ƒ100 c.g.,met rente ƒ140 c.g., volgens een bekentenis dd 12-04-1642, dat 
zij belooft te betalen in mei 1672, onder verband van haar persoon en 
goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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158 RAK  96 FOLIO:     70v DATUM:     27-01-1672 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Vier gresen land  
  Doornspijk, in de Brink 
   
 comparanten Lubberts, Egbertien Volmachtgeefster Echtg. G. A. van Wijhe 
  Francke, Erwertien Volmachtgeefster Echtg. L. D. ter Stege 
  Wijhe, Gerrijt Arentsen v.  Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Gerrijt Arentsen van Wijhe 

om namens hen aan Lambert Henrixen, wonend in Doornspijk, vier gresen 
land over te dragen en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

159 RAK  96 FOLIO:    71v DATUM:    03-02-1672 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Engele Wed. van Reijnder Thijsen Moeder 
  Evertsen, Claes Voogd  
  Petersen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geertruijt en Reinder 

Reindersen 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 
van een goede moeder wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

160 RAK  96 FOLIO:     71v DATUM:     12-04-1672 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Blanckvoort, Elsabe Volmachtgeefster Wed. brg. R. van Lange 
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Eidlinck, Willem Gevolmachtigde Burgem. Hardenberg 
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Willem Eidlinck om namens 

haar gerechtelijk beslag te leggen bij de boeren van Bijmholt, Baeckelt en 
Frentix, om de renten te vorderen die zij sedert 1665 van hen tegoed heeft en 
die welke per mei 1672 vervalt en alle kosten en schade die zij daardoor 
heeft geleden en daartoe alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
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161 RAK  96 FOLIO:     72 DATUM:     24-05-1672 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Elsken Wed. van Lodewijck Jansen Moeder 
  Vriese, Jacob Jansz Voogd  
  Saliker, Gerrit Jansz Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Mattien Lodewijcks als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd één zilveren dukaton en de erfenis  
van haar grootvader, groot ƒ100 en belooft haar lezen en schrijven te laten 
leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik totdat Mattien 16 jaar is geworden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

162 RAK  96 FOLIO:    72v DATUM:    18-10-1672 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Warendorp, Evert Courtsen v.  Wdn. Annigien Brameijers Vader 
  Panhuijs, Jan Henrixsen Voogd  
  Boldewijns, Joost Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voort zijn minderjarige kinderen Evert, Hermen en 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

163 RAK  96 FOLIO:   72v DATUM:    00-00-0000 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thijs, Engele Wed. van Roeloff Janssen Moeder 
  Egbertsen, Hermen Voogd  
  Janss, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Elsien Roelofs als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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164 RAK  96 FOLIO:    73 DATUM:     15-05-1673 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vrijdagh, Evert Janssen Wdn. van Geesien Jans Vader 
  Vrijdagh, Jan Guertsen Voogd  
  Bruins, Otto Hermanssen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan als moeders erfdeel te 

hebben gereserveerd ƒ100 c.g. en de lijfstoebehoren, die door de voogden 
verkocht zullen worden 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 
   

 

 

165 RAK  96 FOLIO:    73 DATUM:    07-05-1674 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Morre, Egbert Comparant Echtpaar 
  Tellickhuijsen, Anna Judith Echtgenote  
  Stuirman, Henrick Crachtsen Overledene IUDr 
  Olen, Johannes ab Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart, namens zijn echtgenote, van de erven van 

burgemeester Henrick Crachtsen Stuirman en van zijn vrouws voogd te 
hebben ontvangen de goederen die zij van haar ouders en van haar tantes 
Geertruid, Judith en Johanna van Twickeloe heeft geërfd, hen te bedanken 
en te vrijwaren van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

166 RAK  96 FOLIO:    73v DATUM:     12-08-1674 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where genaamd de Swaen 
  Kampen, Bovenpoorte 
   
 comparanten Bosch, Elisabeth Jansz Wed. van Jurrien Berents Moeder 
  Brouwer, Berent Claesen Voogd  
  Haen, Arent Hermsz Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Anna Jurriaens als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van honderd 
rijksdaalders, een bed met toebehoren en de opbrengst van de verkoop van 
vaders kleren en belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te 
doen wat van een goede moeder wordt verwacht, waarmee de voogden 
tevreden zijn. Als onderpand stelt zij haar huis. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

167 RAK  96 FOLIO:     74 DATUM:    22-08-1674 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Twent, Evert Hendricks Comparant  
  Twent, Hendrickien Comparante Zuster 
  Rijxs, Anna Voogd Wed. Lambert J. Ridder 
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogd de ouderlijke goederen te hebben 

ontvangen en haar te bedanken voor het beheer ervan. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

168 RAK  96 FOLIO:     74 DATUM:     02-12-1674 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Morre, Egbert Volmachtgever  
  Wolff, Helmichius de Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Helmichius de Wolff om al zijn 

zaken waar te nemen voor het gerecht alhier. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

169 RAK   96 FOLIO:    74 DATUM:     02-07-1675 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bondant, Evert Schuldenaar  
  Flitser, Marmeduck Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Marmeduck Flitser een bedrag van 

ƒ60 c.g. dat hij in drie termijnen wil betalen: op Michael 1675, in mei 1676 en 
op Michael 1676; de schuld is afkomstig van onbetaalde huishuur. 

   
 bijzonderheden Geen 
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170 RAK  96 FOLIO:     74v DATUM:    19-07-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eckelboom, Eijmbert Jansen Wdn. Trijntien Hendricks Vader 
  Eckelboom, Hendrick Jansen  Voogd  
  Luicks, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Catharina, Aeltien, 

Geesien, Annigien, Hendrickien, Maria en Jan Eijmbertsz Eckelboom als 
moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van ƒ350 c.g. en 
het zilver/goud van haar 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. 
NB. in de kantlijn: op 28-06-1690 heeft Henrickien Eckelboom, mede namens 
haar zusters, haar voogden bedankt. 

   
 bijzonderheden Zie Apostille dd 03-01-1682. 
   

 

 

171 RAK  96 FOLIO:     74v DATUM:     09-08-1675 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lieuerden, Evert van Comparant  
  Erckelens, Goossen Comparant  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat de dochter van Daniel Mussche en haar 

echtgenoot gedurende de voorlopige regering voor het gerecht hebben 
bekend, dat zij de goederen van hun vader hebben ontvangen, zoals bij de 
inventarisatie was vastgesteld. 
NB. in de kantlijn: op 23-08-1675 is de dochter van Daniel Mussche en 
echtgenoot veroordeeld tot teruggave van de goederen of de waarde ervan; 
op 01-12-1675 melden beide partijen voldaan te zijn en af te zien van verdere 
aanspraken. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

172 RAK  96 FOLIO:    75 DATUM:     13-03-1676 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Sluizen 
   
 comparanten Ram, Everhard Volmachtgever Burgemeester 
  Eeckholt, Peter Gevolmachtigde Burgemeester 
     
 samenvatting Vanwege officiële absenties, heeft comparant een volmacht verstrekt aan 

Peter Eeckholt om namens hem op de aanstaande overgifte op de zomerdijk 
te verklaren dat, indien hij, comparant, met het sluismeesterschap zou 
worden belast, hij daartegen protesteert en het afwijst, dat hij het vorige 
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voorschot ter reparatie van sluizen niet terug heeft gekregen en dus niets 
voelt voor het sluismeesterschap in dienst van het gemene land. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

173 RAK  96 FOLIO:     75v DATUM:    14-06-1676 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ophuisen, Engele van Schuldenaar Echtg. A. van Hamingen 
  Amelandt, Bruno van Schuldeiser Koopman Amsterdam 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Bruno van Amelandt een bedrag 

van ƒ4098-08 c.g. wegens geleverde wijnen, waarvoor hij zijn persoon, 
roerende en onroerende goederen als onderpand stelt.  

   
 bijzonderheden Vacat.; Akte is doorgehaald. 
   
 

 

174 RAK  96 FOLIO:    75v DATUM:   17-06-1676 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ophuisen, Engele van Schuldenaar Echtg. A. van Hamingen  
  Amelandt, Bruno van Schuldeiser Koopman Amsterdam 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Bruno van Amelandt een bedrag 

van ƒ4098-08 c.g. wegens de leveranties van wijnen, waarvoor hij alle 
goederen van zijn vrouw en hemzelf als onderpand stelt. 
NB. in de kantlijn: op 28-02-1679 heeft comparant deze akte hernieuwd i.v.m. 
vrijwillige condemnatie dd 11-12-1671 en door hem getekende bekentenis dd 
03-08-1675. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

175 RAK  96 FOLIO:     76 DATUM:     23-03-1677 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brant, Egbertien Arents Volmachtgeefster  
  Nuis, H. Momber Secretaris 
  Hanius, Fr. Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Fr. Hanius om haar zaken waar te 

nemen, in der minne of gerechtelijk en alles te doen wat zijzelf ook gedaan 
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zou hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

176 RAK  96 FOLIO:    76 DATUM:    21-06-1677 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Een stuk land 
  IJsselmuiden, in Bleicke 
   
 comparanten Ram, Everhart Volmachtgever Burgemeester 
  Hoff, secretaris Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan secretaris Hoff om van 

burgemeester Heijman Vriese de kooppenningen met rente te ontvangen van 
een stuk land over de IJssel en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 76v t/m 80v zijn blanco. 

177 RAK  96 FOLIO:      81 DATUM:      17-12-1669 

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

zaken waar te nemen, hier en buiten de stad en te doen wat noodzakelijk is.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

178 RAK  96 FOLIO:     81 DATUM:     03-03-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Femmeke Wed. van Thonis Thonissen Moeder 
  Thonis, Willem  Voogd  
  Janssen, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Lubbegien Thonis als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g., waarvan zij 
het vruchtgebruik heeft 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. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

179 RAK  96 FOLIO:     81v DATUM:    30-05-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. Huis, erf en where 
     Grafhorst 
  2. Een halve morgen land 
      ‘s Heerenbroek 
   
 comparanten Jans, Femme Wed. van Berent Dircks Moeder 
  Hendricksen, Willem  Voogd  
  Wiringen, Claes van Voogd  
  Scheens, Helmigh Aeltsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Dirck en Hermen 

Berents als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1500 
c.g. en belooft hen lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een goede 
moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Als onderpand 
voor het kinderbewijs stelt zij de helft van een huis en een stuk land. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

180 RAK  96 FOLIO:     81v DATUM:     02-12-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bartholts, Frans Wdn. van Steventien Henrix Vader 
  Sijbrandsen, Henrick Voogd Veerschipper 
  Courtsen, Cornelis Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Grietien Frans als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd alle lijfstoebehoren, die door de 
voogden voor haar zullen worden verkocht, een bedrag ad ƒ250 c.g., verder 
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.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

181 RAK  96 FOLIO:     82 DATUM:     27-01-1671 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wolfs v. Podegom, Florence Volmachtgeefster  
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  Sluijter, L. Momber Secretaris 
  Baack, dr Herman de Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan dr Herman de Baack om haar 

zaken waar te nemen, binnen of buiten rechten, in het bijzonder om als 
mede-erfgename van Josina van Teilingen goederen te aanvaarden, te 
verkopen en verder alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

182 RAK  96 FOLIO:     82v DATUM:     13-03-1671 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Frericksen, Frerick Comparant  
  Driesen, Henrick Dirxen Voogd  
  Coster, Jan Berentsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant heeft van zijn voogden alle goederen ontvangen, waarvoor hij 

hen bedankt en vrijwaart van alle aanspraken.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

183 RAK  96 FOLIO:     82v DATUM:    09-06-1671 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Blijckijn, François Wdn. van … Vader 
  Langenburgh, ds Goswinus Voogd  
  Grunde, dr Abraham van de Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Johanna Elisabeth 

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

   
 bijzonderheden Naam overledenen is niet vermeld. 
   

 

 

184 RAK  96 FOLIO:     83 DATUM:     22-07-1671 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Everts, Femmegien Wed. Reijner Jansz Moeder 
  Droogscheerder, Lucas Herms Voogd  
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  Cornelissen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan als vaders erfdeel te 

hebben gereserveerd een aandeel in de erfenis van zijn grootmoeder 
Annichien Teunis, de lijfstoebehoren met zilveren knopen en een mes met 
een zilveren heft; zij geniet het vruchtgebruik van de goederen 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 
   

 

 

185 RAK  96 FOLIO:    83 DATUM:     12-09-1671 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ronckes, Foeckele Volmachtgeefster Wed. B. Hans 
  Steenbergen, J.  Momber Secretaris 
  Hanius, F. Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan F. Hanius om al haar zaken 

waar te nemen, binnen of buiten rechten, met macht van substitutie.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

186 RAK  96 FOLIO:     83v DATUM:     15-01-1673 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Femmegien Comparante  
  Stroo, Isack Gerritsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante is meerderjarig geworden en heeft van haar voogd de goederen 

van haar vader ontvangen in Enkhuizen, waarvoor zij hem bedankt; zij heeft 
nu alles van haar moeder en schoonvader in bezit en zal geen enkele 
aanspraak meer maken op haar voogd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

187 RAK  96 FOLIO:     83v DATUM:     14-05-1673 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Venestraat, naast  het Groene Rad 
   
 comparanten Theunis, Femmigien Wed. van Jan Dirxen Moeder 
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  Galen, Peter Dirxsen van Voogd  
  Raes, Jan Willems Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Dirck Jansz als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300 c.g. gevestigd op haar 
huis; dit bedrag kan zij nu echter niet vrijmaken. Zij belooft hem lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

188 RAK  96 FOLIO:     84 DATUM:    19-06-1673 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Frerick Wdn. van Aeltien Willems Vader 
  Vogel, Dirck Willemsen Voogd  
  Backer, Willem Jansz Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Willem 

Frericksen Backer als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ50 
c.g. en de lijfstoebehoren. 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 
   

 

 

189 RAK  96 FOLIO:    84v DATUM:    19-05-1675 

 onderwerp Momberstelling 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Hendricks, Femmechien Wed. Willem H. Pannebacker Moeder 
  Albertsen, Thijs Voogd  
  Passer, Helmich Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voogden te hebben aangesteld over haar kinderen om 

samen met Dirck Hermsen Pannebacker de huizen die zij gemeenschappelijk 
bezitten, te scheiden, waarbij ook de kosten en baten moeten worden 
gedeeld. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

190 RAK  96 FOLIO:     84v DATUM:     25-08-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed Huizen 
  Kampen, Bregittenkerkhof 
   
 comparanten Hendricks, Femmigien Wed. Willem H. Pannebacker Moeder 
  Albertsen, Thijs Voogd  
  Passer, Helmich Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Hendrick Willemsen 

Pannebacker als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 
c.g. en de huizen staande op het Bregittenkerkhof; 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. 
NB. in de kantlijn: op 13-01-1690 heeft Henrick Willemsen Pannebacker zijn 
voogden bedankt voor het beheer van zijn goederen met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

De bladzijden 85 t/m 94v zijn blanco. 

191 RAK  96 FOLIO:     95 DATUM:    18-11-1669 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Geertruijt Wed. van Jacob Jansen Moeder 
  Bolinck, Gerrit Voogd  
  Stevensen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Annetien en Jan 

Jacobs als vader erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ6 c.g. en belooft hen 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede 
moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

192 RAK  96 FOLIO:    95 DATUM:     05-01-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricks, Geesien Wed. van Hans Lambertsz Moeder 
  Egbertsz, Willem Voogd  
  Linnenwever, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jannigien, Lambert, 

Sibrigs, Hendrick, Aeltien en Hans Hansen als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd ƒ50 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te 
laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
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193 RAK  96 FOLIO:    95v DATUM:     13-02-1670 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jochems, Greetien Comparante  
  Steenbergen, J. Momber Secretaris 
  Greve, Egbert Voogd  
     
 samenvatting Comparante, 26 jaar geworden, bedankt haar voogd voor het goede beheer 

van haar goederen en verklaart alles te hebben ontvangen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

194 RAK  96 FOLIO:     95v DATUM:    24-02-1670 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemssen, Gerrit Volmachtgever  
  Langenburgh, ds Goswinus van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan ds Goswinus van Langenburgh om 

hier en elders buiten de provincie zijn zaken waar te nemen, in het bijzonder 
tegen Aert Jacobssen van Oosterwolde en daarbij alles te doen wat 
noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

195 RAK  96 FOLIO:    96 DATUM:     28-02-1670 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Een stuk land in Wezep 
   
 comparanten Forckenbeeck, Geertruit Jacobs Volmachtgeefster  
  Breda, R. van Momber Secretaris 
  Vos, Frerick Wilemsen Echtgenoot  
  Engbert, Johan C. van ‘t Curator Kerkmeester 
  Borneman, Bernardus Gevolmachtigde Procurator - Hattem 
     
 samenvatting Comparante, vergezeld door haar echtgenoot en diens curator, heeft een 

volmacht verstrekt aan Bernardus Borneman om namens hen van Jan 
Abrahams te Hattem te vorderen zekere verzegelingen van ƒ100 g.g. dd 27-
10-1639 afkomstig van de verkoop van zeker stuk land en daarbij alles te 
doen wat noodzakelijk is.  

   
 bijzonderheden Geen 
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196 RAK  96 FOLIO:    96v DATUM:    24-05-1670 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Geertien Comparante  
  Arentsen, Jan Echtgenoot  
  Weert, Jacob Willemsen van de Voogd De weduwe van ... 
     
 samenvatting Comparante, vergezeld door haar echtgenoot, verklaart van de weduwe van 

haar voogd alle goederen te hebben ontvangen en bedankt voor het goede 
beheer. Jan Aertsen, als voogd over de dochter van Aertien Jans en Jan 
Cock, heeft ook alle goederen geld ontvangen van genoemde voogd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

197 RAK  96 FOLIO:    97 DATUM:    30-05-1670 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lamberts, Geertien Comparante  
  Lamberts, Grietien Comparante  
  Hermsz, Peter Voogd  
  Petersz, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, dochters van Lambert Henrickz, verklaren van hun voogden 

hun moeders goederen in goede orde te hebben ontvangen.  
   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

198 RAK  96 FOLIO:    97 DATUM:    27-05-1670 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Buitendijks land 
  Genemuiden, aan het Zwartewater 
   
 comparanten Jans, Geertien Volmachtgeefster Wed. Willem Peters 
  Hanius, Franciscus Momber IUDr 
  Willemsen, Rutger Gevolmachtigde  
  Willemsen, Sijmon Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar zoons om haar zaken waar te 

nemen, in het bijzonder om aan Jan Dirxen Campshaven voor de scholtis 
van Genemuiden stukken buitendijks land over te dragen die deze dd 11-04-
1669 aan hem hebben verkocht en daarbij alles te doen wat nodig is. 

   
 bijzonderheden Geen 
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199 RAK  96 FOLIO:    97v DATUM:     25-07-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsen, Geert Wdn. van Bertien Hermsen Vader 
  Willemsen, Herbert Voogd  
  Claessen, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Willem Geertsen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ15 c.g. en haar boerenkleren. Hij 
belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat 
een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij geniet het 
vruchtgebruik totdat de zoon 18 jaar is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

200 RAK  96 FOLIO:     97v DATUM:    05-08-1670 

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

zaken waar te nemen, speciaal die tegen Eva Louwe, weduwe Rhijnvisch en 
daarbij alles te doen wat nodig is en daarvan rekenschap af te leggen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

201 RAK  96 FOLIO:    98 DATUM:    17-08-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Femmigien Wed. van Hermen J. ten Toren Moeder 
  Toren, Egbert J. ten  Voogd  
  Ulsen, Jan Jansen van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hermen en 

Femmigien Herms 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 verschuldigd is,  waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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202 RAK   96 FOLIO:    98 DATUM:    05-09-1670 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Voorne, Gerhardt Volmachtgever Kapitein luitenant 
  Lingen, Borchardt van Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Borchardt van Lingen om voor 

het stads of landgericht zijn zaken waar te nemen en daarbij te doen wat 
noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

203 RAK  96 FOLIO:    98v DATUM:    13-10-1670 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Gerrit Schuldenaar  
  Henrix, Stoffer Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn wegens geleverd hooi aan Stoffer 

Henrix een bedrag van ƒ26-08 dat hij belooft te betalen binnen zes weken 
van nu, waarvoor hij zijn goederen als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

204 RAK  96 FOLIO:    98v DATUM:    21-10-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Gerrit Wdn. van Marrigien Bartolts Vader 
  Bartolts, Lenart Voogd  
  Martens, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Bartolt Gerritsen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. en een tweejarig paard of 
ƒ30 c.g. en belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij 
geniet het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

205 RAK  96 FOLIO:    99 DATUM:     24-10-1670 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Voorne, Gerhardt  - jr Volmachtgever Kapitein luitenant 
  Stuirman, Henrick Crachten Volmachtgever IUDr - voogd 
  Backer, Roelof Gevolmachtigde Procurator - Hasselt 
     
 samenvatting Comparanten, als voogden over de kinderen van Wolter Scharp en Johanna 

Voorne, verstrekken een volmacht aan Roelof Backer om hun voogdijzaken 
waar te nemen in Hasselt en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

206 RAK  96 FOLIO:    99v DATUM:     26-10-1670 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Grete Volmachtgeefster Wed. mr J. S. v. Lotteren 
  Lotteren, Lijsbeth van  Volmachtgeefster  
  Breda, R. van  Momber Secretaris 
  Bode, Claes Caspersen  Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, kinderen van Jan van Lotteren en Grete Jans, hebben een 

volmacht verstrekt aan Claes Caspersen om hun zaken waar te nemen in het 
graafschap van Bentheim, zowel binnen als buiten rechten en daarbij alles te 
doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Jan van Lotteren was stalmeester van Casper Gese. 
   

 

 

207 RAK  96 FOLIO:    99v DATUM:    10-11-1670 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Blauwe, Gerrit Cracht Volmachtgever  
  Blauwe, Elisabeth Volmachtgeefster Wed. Bouwers 
  Sluijters, L. Momber Secretaris 
  Tollius, mr Ch. Th. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, mede optredend voor Bartha Cuinretorff wed. ten Busche, 

hebben een volmacht verstrekt aan mr Ch. Th. Tollius om hun zaken waar te 
nemen, binnen en buiten rechten en vooral om alle kwesties over de 
nalatenschap en de erfopvolging van Henrick Blauwe genaamd Mulert toe 
Grumesmole ende Camphuis te behandelen, tegenover wie dan ook, in welk 
gerecht dan ook; zich te beklagen bij de verwalter van het drostambt Lingen, 
inzake de aanspraak die de erfgenamen van Diderick Mulert op de 
nalatenschap maken en verder alles te doen wat noodzakelijk is; met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Details in de akte. 
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208 RAK  96 FOLIO:     100v DATUM:     29-11-1670 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Michielsen, Gerbrant Volmachtgever  
  Michielsen, Lambert Volmachtgever  
  Dompselaer, Reiner van Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Reiner van Dompselaer om 

alle zaken die zij hier te doen hebben, waar te nemen met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

209 RAK  96 FOLIO:      100v DATUM:     13-12-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lotteren, Gesien Jans van Wed. Jacob W. van de Weert Moeder 
  Ridder, Wolter Juriaensen Voogd  
  Weert, Egbertus van de Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Hermina Jacobs van 

de Weert als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1500 
c.g., waarvan de moeder het vruchtgebruik heeft en een bed met toebehoren. 
Zij belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en een passende 
uitzet bij haar huwelijk te geven, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 15-12-1670 melden de moeder en haar toekomstige 
echtgenoot Jan Kiersen Bovenhof, dat het bedrag van het kinderbewijs 
gewijzigd is in ƒ2000 c.g. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

210 RAK  96 FOLIO:     101 DATUM:     20-12-1670 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, bij de Kalverhekkenbrug 
   
 comparanten Dircks, Geertien Schuldenares Wed. Engbert R. Backer 
  Willemsen, Willem Momber Schoonzoon 
  Wende, Rijck Jansen vd Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Rijck Jansen van der Wende een 

bedrag van ƒ1853 c.g. waarvoor zij haar verbouwde huis als onderpand stelt, 
tussen de brouwerij van Berent Nieuwe Meijer en Coendert Hendricksen en 
al haar andere onroerende goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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211 RAK  96 FOLIO:    101 DATUM:     24-02-1671 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. Huis, erf en where 
      Kampen, Broederstraat, naast Jan Dircksen vd Wende 
  2. Twee huizen, erven en wheren 
       Kampen, Blauwehandsteeg, achter Wijbrant Wijledraijer 
   
 comparanten Herms, Geertien Wed. Dubbelt Hendricksen Moeder 
  Wachter, Warnaer Gerritsen Voogd  
  Haen, Reinder Jansen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Willemtien en 

Hendrick Dubbeltsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 g.g. 
gevestigd op haar huis en nog 1/5

e
 deel van elk van twee andere huizen, te 

versterven van het ene kind op het andere en waarvan zij het vruchtgebruik 
heeft. Zij belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

212 RAK  96 FOLIO:     101v DATUM:      10-03-1671 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ennis, Gerrit Volmachtgever  
  Ridder, Jacobus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Jacobus Ridder om zijn zaken, 

hier en elders, waar te nemen en alles te doen wat comparant zelf, indien 
aanwezig, gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

213 RAK  96 FOLIO:     101v DATUM:     18-04-1671 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pot, Gerrit Volmachtgever Van Hasselt 
  Ridder, Jacob Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Jacob Ridder om drie jaar 

huishuur te innen van de kwartiermeester Gerrit van Renen, een bedrag van 
ƒ106 c.g. en de goederen die ten onderpand staan te verkopen, het geld te 
ontvangen enz.  

   
 bijzonderheden Geen 
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214 RAK  96 FOLIO:     102 DATUM:     28-04-1671 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kelders, Geertruit Comparante  
  Kelders, Agnita Comparante  
  Dursten, Jan Dircksen van Voogd  
  Jacobsen, Egbert Voogd  
     
 samenvatting Comparanten bedanken hun voogden voor het goede beheer van hun 

goederen die zij in goede orde hebben ontvangen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

215 RAK  96 FOLIO:    102 DATUM:    24-06-1671 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backers, Geertruid Volmachtgeefster  
  Borgerinck, Dirck Jan Momber  
  Tollius, Ph. Theod. Gevolmachtigde IUDr 
  Hanius, Franciscus Gevolmachtigde Id. 
  Raterinck, Johannes Gevolmachtigde Id. 
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan drie heren om al haar zaken 

waar te nemen, voor de stad en het verwaltergerecht, tegen Henrick Bruins 
in een huwelijks kwestie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

216 RAK  96 FOLIO:    102 DATUM:     10-07-1671 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Blauwe, Gerrijt Cracht Volmachtgever  
  Buininck, Arent Laurens van Gevolmachtigde Kapitein - Emmerich 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan kapitein Arent Laurens van 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

217 RAK  96 FOLIO:    102v DATUM:    25-08-1671 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eelkinck, Gerrit Jansz   Volmachtgever Voogd 
  Bosch, Coenraet Pietersen ten Volmachtgever Voogd 
  Meer, Bartholomeus ter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over Bartholomeus en Matthijs ter Meer, geven een 

volmacht aan Bartholomeus ter Meer om, samen met zijn broer Henrick ter 
Meer, hen te vervangen in het land van Gulick bij Gladbach, waar zij van hun 
oom Jan ter Meer de inventaris moeten eisen van de nalatenschap van hun 
halfbroer Claes ter Meer, met het schip Hasselt naar Indië gevaren en aldaar 
overleden en een overzicht van diens renten en andere inkomsten en verder 
alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

218 RAK  96 FOLIO:    103 DATUM:    25-08-1671 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Geertien Volmachtgeefster Wed. Gerrit Barents 
  Sluijter, L. Momber Secretaris 
  Speldemaacker, A. Jansen  Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan A. Jansen Speldemaacker om 

namens haar op te treden en haar zaken waar te nemen, zowel binnen als 
buiten rechten en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

219 RAK  96 FOLIO:     103v DATUM:     22-09-1671 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, op de Broederweg, naast het Bolwerk 
   
 comparanten Jans, Geesien Wed. van Albert Jansen Moeder 
  Jacobsen, Gerrit Voogd  
  Duijnkercker, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Berent Alberts 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ150 c.g. te versterven van 
het ene kind op het andere, waarvoor haar huis als onderpand dient en 
waarvan zij het vruchtgebruik heeft 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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220 RAK  96 FOLIO:     104 DATUM:     09-11-1671 
 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schinckel, Gerrit Meeuwsen Comparant  
  Galen, ds Henricus van Erfgenaam  
  Blatt, Merrigien Erfgename  
  Blatt, Lubbert  Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparant, voorzitter van Hilletiens Wessels Vergadering, verklaart qq 

ontvangen te hebben van de erfgenamen van Jaques Willemsen Blatt een 
bedrag van ƒ500 c.g. ten behoeve van de Vergadering, dat onder zijn 
berusting zal blijven. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

221 RAK  96 FOLIO:    104 DATUM:    10-02-1672 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Andries, Gretien Wed. van Jacob Janssen Moeder 
  Verstege, Abraham Voogd  
  Trijp, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Jacob als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

222 RAK  96 FOLIO:    104v DATUM:    12-02-1672 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Geertien Wed. van Jan Arentsen Moeder 
  Cock, Jan Janssen  Voogd  
  Lambertssen, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Janssen als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ65 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 
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223 RAK  96 FOLIO:    105 DATUM:    13-05-1672 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Poel, Gerhardt van der  Volmachtgever Koopman - Amsterdam 
  Ridder, dr Jacobus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan dr Jacobus Ridder om zijn 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

224 RAK  96 FOLIO:     105 DATUM:    09-12-1672 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Straten, Guilliam van der Comparant  
  Straten, Pieter van der Broer  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij met zijn broer Pieter een afrekening heeft 

gemaakt van alle koopmansacties die zij gezamenlijk hebben uitgevoerd en 
dat zij beiden volkomen zijn voldaan, waarvoor hij hem bedankt. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

225 RAK  96 FOLIO:     105 DATUM:     09-12-1672 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Straeten, Guilliaum van der Comparant  
  Straeten, Pieter van der Broer  
     
 samenvatting Comparant verklaart door zijn broer Pieter geheel en al te zijn voldaan van 

alle hem toekomende gelden van handelsacties en hem te danken voor zijn 
bemoeienissen en te vrijwaren van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

226 RAK  96 FOLIO:     105v DATUM:     07-04-1673 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Boven Hofstraat 
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 comparanten Groenhouwe, Gerrit Eversen van Schuldenaar Echtpaar 
  Jans, Geertien Schuldenares  
  Schelbooms, Thijmentien Schuldeiseres Wed. G. van Dijck 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Thijmentien Schelbooms een 

bedrag van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand 
stellen zij hun huis, tussen Gooswinus Langenburgh en Pieter Teeuwsen, 
nog bezwaard met ƒ800 c.g. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

227 RAK  96 FOLIO:    106 DATUM:     19-08-1673 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Geertien Wed. van … Moeder 
  Peters, Gerrit Voogd  
  Hendricksen, Lucas Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jacob Gerritsen 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. 
NB. in de kantlijn: op 16-04-1696 meldt Jacob Gerritsen, volwassen 
geworden, het kinderbewijs terug te hebben gegeven en zijn moeder daar 
niet over aan te spreken. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

228 RAK  96 FOLIO:    106 DATUM:    26-02-1674 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubbers, Geertien Wed. van Conradt Hendricksz Moeder 
  Snell, Berent Voogd  
  Lubbertsen, Thomas Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hendrick, Thomas en 

Joannes Conradts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 
ƒ500 c.g. waarvan zij het vruchtgebruik heeft en belooft hen lezen, schrijven 
en een handwerk te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 25-04-1687 hebben Henrick en Thomas hun voogden 
bedankt met belofte van vrijwaring; op 31-10-1691 bedankt de moeder de 
voogden, zij heeft het deel geërfd van haar zoon Johannes, overleden op het 
schip van kapitein Scheij.  

   
 bijzonderheden Geen 
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229 RAK  96 FOLIO:    106v DATUM:    06-04-1674 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bolter, Gerrijt Berentsen Wdn. van Aeltien Henrix Vader 
  Suiderweert, Henrick J.  Voogd  
  Berents, Luichien Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Vribbelt en Jacob als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ100 c.g., een paard of ƒ50 
c.g. en de lijfstoebehoren, te verkopen ten profijte  van de kinderen, 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. 
NB. in de kantlijn: op 03-06-1695 bedankt Vribbelt Gerritsen zijn voogden 
voor het goede beheer van zijn ouderlijke goederen met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

230 RAK  96 FOLIO:     107 DATUM:  05-10-1674 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Metselaer, Gerrit Berentsz Comparant  
  Claes, Teunisien Echtgenote  
  Jansen, Egbert Voogd  
     
 samenvatting Namens zijn echtgenote, verklaart comparant van haar voogd alle goederen 

te hebben ontvangen die deze onder zijn berusting had en hem daarvoor te 
bedanken, mede als erfgename van haar broer Cracht Clasen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

231 RAK  96 FOLIO:    107 DATUM:     20-01-1675 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lodewijcksen, Gerrit Comparant  
  Bartelsen, Claes Voogd  
  Boij, Pijter Voogd  
     
 samenvatting Comparant heeft van zijn voogden de ouderlijke goederen in goede orde  

ontvangen, waarvoor hij hen bedankt. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 



80 
 

232 RAK  96 FOLIO:    107 DATUM:     28-01-1675  

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hedeman, Gerrit Wdn. van Annigien Claes Vader 
  Noorbergh, Jan Voogd  
  Bolte, Albert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hanna, Nataniel, 

Aeltien en Conraet Gerrits Hedeman als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd samen een bedrag van ƒ120 en belooft hen lezen, schrijven en 
een handwerk te laten leren en ten doen wat een goed vader betaamt. 
waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 08-10-1691 bedanken Hanna en Aeltien hun voogden 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

233 RAK  96 FOLIO:     107v DATUM:    06-03-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Geesien Wed. Luichgien Hendricks Moeder 
  Hendricks, Jan Voogd  
  Backer, Jacob Woltersen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aennigien en 

Egbertien Luichies als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. samen 
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 
   

 

 

234 RAK  96 FOLIO:      107v DATUM:     25-03-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Geertien Wed. Jan Hermsen v. Broekhuijsen Moeder 
  Gerrits, Bartolt Voogd  
  Roerink, Jacob J. Voogd  
  Hendriksen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen als vaders erfdeel te 

hebben gereserveerd een bedrag van ƒ600 c.g. samen en belooft hen lezen, 
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 



81 
 

   

 

 

235 RAK   96 FOLIO:     108 DATUM:    25-03-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Geesien Wed. van Roeloff Wijnoltsen Moeder 
  Lubbertsen, Jan Voogd  
  Wesselsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen als vaders erfdeel te 

hebben gereserveerd samen ƒ6 c.g. en belooft hen naar vermogen lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

236 RAK  96 FOLIO:    108 DATUM:    26-04-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Geertien Wed. van Wouter Willemsen Moeder 
  Jansen, Geert Voogd  
  Hermsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Willem, Marrechien 

en Jennechien Wouters als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ100 
c.g., waarvan zij het vruchtgebruik heeft, de dochters ieder een bed en de 
zoon een veulen op de leeftijd van 16 jaar en belooft hen lezen en schrijven 
te laten leren en te doen wat van een goede moeder wordt verwacht, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

237 RAK  96 FOLIO:     108v DATUM:     26-04-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricks, Grietien Wed. van Wijbrandt Steenstraeten Moeder 
  Steenstraeten, Gerrit Voogd  
  Smith, Gerrit Voogd  
  Rutgersen, Rutger Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar voorkind Hendrick Steenstraeten en de 

kinderen Willem, Trijntien, Gerrit, Lijsien en Elisabeth Wijbrants als vaders 
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erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ50 c.g. en belooft hen lezen, schrijven, 
naaien en een ambacht te laten leren en te doen wat van een goede moeder 
wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 01-04-1679 meldt Hendrick Steenstraeten van zijn 
voogd en oom Gerrit Steenstraeten ƒ84 c.g. te hebben ontvangen; op 07-02-
1687 heeft de moeder met haar echtgenoot Hans Willems als onderpand 
gesteld de loods buiten de poort en het wieldraaiersgereedschap. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

238 RAK  96 FOLIO:     108v DATUM:    08-05-1675 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sluijter, Gerrit Jansen Volmachtgever  
  Hanius, dr Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan dr Hanius om zijn zaken waar te 

nemen tegen Daniel Sijmonsen Mussche. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

239 RAK  96 FOLIO:      109 DATUM:     02-06-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lucas, Geertien Wed. van Hubert Rotgersen Moeder 
  Lambertsen, Jan Voogd  
  Hendricksen, Albert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Rutger Hubertsen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 en belooft hem lezen, schrijven en 
een ambacht te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

240 RAK  96 FOLIO:     109 DATUM:     10-06-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Gerbrech Wed. van Theunis Theunissen Moeder 
  Suiderweert, Henrick J. Voogd  
  Jager, Gerrit Peters Voogd  
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 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Trijntien, Nijsien, 

Hermtien, Lubbichien en Jannichien Theunis als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd ƒ10 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en naaien of een ander 
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

241 RAK  96 FOLIO:     109v DATUM:     29-06-1675 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricks, Gerrit Volmachtgever  
  Boldewijnsen, Boldewijn Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Boldewijn Boldewijnsen om zijn 

zaken waar te nemen, binnen of buiten rechten en daarbij alles te doen wat 
noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

242 RAK  96 FOLIO:     109v DATUM:     03-07-1675 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gronouwe, Gerrit Everts van Schuldenaar  
  Oderkerck, Jan Petersz Schuldeiser  
  Grouters, Jan Dircksen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Petersz Odekerck en Jan 

Dircksen Grouters een bedrag van ƒ325 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als 
onderpand gelden zijn roerende en onroerende goederen. 
NB. in de kantlijn: op 11-07-1676 is de rente betaald en de hoofdsom met ƒ25 
afgelost; op 04-07-1677 is de bekentenis gerenoveerd, de rente betaald en 
ƒ25 afgelost; op 20-07-1678 is de rente betaald, ƒ25 afgelost en de akte 
vernieuwd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

243 RAK  96 FOLIO:     110 DATUM:    06-03-1676 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Musschi, Gerrit Gerritsen Wdn. van … Vader 
  Musschi, Daniel Voogd  
  Jansen, Frerick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Hilligien Gerrits 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 Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

244 RAK  96 FOLIO:     110 DATUM:     02-06-1676 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Iden, Geertien Wed. van Marten Lucassen Moeder 
  Backer, Jacob Woutersen Voogd  
  Berentsen, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige Tijrien Martens als vaders 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

245 RAK  96 FOLIO:     110v DATUM:     26-09-1676 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. 2¼ morgen hooiland 
     Gelderland, de Zande, grenzend aan Zalk 
  2. een ½ kampje zaailand, met een koterplaats 
      Hattem 
   
 comparanten Hermsen, Geurt Wdn. van Bettien Jans Vader 
  Dircksen, Jan Voogd  
  Jansen, Reijnt Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hermen, Hendrick en 

Jan Geurtsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een 
bedrag van ƒ1000 c.g. en nog een stuk land in de Zande en een stukje land in 
Hattem met een  koterplaats tot Zalk aan de Brink. Hij belooft hen lezen, 
schrijven en één kind een ambacht te laten leren en te doen wat een goed 
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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246 RAK  96 FOLIO:     111   DATUM:    28-10-1676 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Penninck, Geertruida Erfgename Wed. Gerhardt Vaeght 
  Vaeght, dochters Erfgenamen  
  Steenbergen, J.  Momber Secretaris 
  Hanius, François Gevolmachtigde IUDr 
  Vaeght, jhr. Rudolph H. Volmachtgever  
  Scheene, Aelt Jansen Schuldeiser De erven van … 
  Thuenis, Femmigien Schuldeiseres Id.  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van jonker Gerhardt Vaeght, verklaren schuldig te 

zijn aan de erven van Aelt Jansen Scheene en echtgenote een bedrag van 
ƒ2000 c.g. tegen 5 procent per jaar, waarvoor zij hun roerende en onroerende 
goederen als onderpand stellen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

247 RAK  96 FOLIO:      111v DATUM:     14-03-1677 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huisje, erf en where 
  Kampen, Vloeddijk, bij de stenen brug 
   
 comparanten Herms, Evertien Wed. van Jan Henrixen Moeder 
  Henrixen, Berent Voogd  
  Lamberts, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrickien, Hermen 

en Jan Janssen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ30 c.g. waarvoor 
haar huisje onderpand is en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te 
laten leren en te doen wat van een goede moeder wordt verwacht,  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

248 RAK  96 FOLIO:     111v DATUM:     02-04-1677 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Veltman, Gerrit Borg  
  Heurinck, Berent Overledene Koopman te Rhenen 
     
 samenvatting Comparant stelt zich borg voor alle aanspraken, rekeningen enz. die kunnen 

worden aangeboden na de dood van Berent Heurinck, verdronken bij 
Kampen.  

   
 bijzonderheden Geen 
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249 RAK  96 FOLIO:     112 DATUM:    20-04-1677 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Hof 
  Apeldoorn 
   
 comparanten Berents, Getruit Volmachtgeefster  
  Bentheim, Ant. Van Momber Secretaris 
  Geurtsen, Jacob Gevolmachtigde Echtgenoot 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om over te dragen 

aan Johan de Timmerman, of zijn minderjarige kinderen, de helft van een 
bepaalde hof in Apeldoorn en daarbij te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 112v t/m 124v zijn blanco. 

250 RAK  96 FOLIO:     125 DATUM:     16-09-1669 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Michgilsen, Hans Comparant  
  Worst, Jan Coopsen Voogd  
  Banier, Arent Voogd  
  Jochemsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant, zoon van Michil Hansen, bedankt zijn voogden voor het goede 

beheer van zijn ouderlijke goederen, die hij in goede orde heeft ontvangen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

251 RAK  96 FOLIO:    125 DATUM:    01-11-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Emmeloort, Hermen Petersen van Volmachtgever  
  Wolfsen, dr Helmich Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan dr Helmich Wolfsen om zijn zaken  

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

252 RAK  96 FOLIO:     125v DATUM:     01-12-1669 

 onderwerp Schuldbekentenis 



87 
 

   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claasen, Hendrick Schuldenaar  
  Seertsen, Engbert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Engbert Seertsen een bedrag van 

ƒ17-09 dat hij zal betalen uit de erfenis van zijn grootmoeder Albertien 
Berents, van wie Jacob Aertsen op het Kampereiland de behuizing heeft 
gekocht en van dat geld zal hij zijn schuld betalen. 

   
 bijzonderheden  Geen 
   
 

 

253 RAK  96 FOLIO:    125v DATUM:     14-12-1669 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Clasen, Hermen Borg  
  Reinties, Jan Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant stelt zich borg voor Jan Reinties die geërfd heeft van Geesien 

Dircks en waarop misschien nog aanspraken zullen worden gemaakt. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

254 RAK  96 FOLIO:    125v DATUM:     10-01-1670 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Buitenkerksteeg 
   
 comparanten Olchersen, Hermen Comparant  
  Schocker, Jacob Hermsen Ontvanger  
  Janssen, Hartgert Ontvanger  
  Herms, Femmegien Wed. Jacob H. Schocker  
  Baack, ds Harman de Momber  
     
 samenvatting Comparant heeft de reaal accijns van de karspelen Genemuiden, 

IJsselmuiden, Wilsum, Grafhorst, Zalk en Ens overgedaan aan Jacob 
Hermsen Schocker en Hartgert Janssen, daarom moet Femmegien Herms, 
weduwe van Jacob Schocker een onderpand stellen tot securiteit van  
comparant, n.l. haar huis.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

255 RAK  96 FOLIO:    126 DATUM:    28-02-1670 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Grootgans, Henrick Volmachtgever  
  Raterinck, Joan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Joan Raterinck om te vorderen 

van Dirck Jurriaensen van Munster al het geld dat comparant wegens 
geleverde beesten dd 1661 toekomt, in der minne of gerechtelijk en daarbij 
alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

256 RAK  96 FOLIO:    126v DATUM:    10-03-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Perse, Hendrick Hendricksen v.d. Wdn. van … Vader 
  Eckelboom, Hermen Hendricksen Voogd  
  Gerritsen, Cornelis Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Marrigien Hendricks als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. en belooft haar lezen en 
schrijven te laten leren en te doen wat van een goede vader wordt verwacht, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

257 RAK  96 FOLIO:    126v DATUM:    10-03-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Hendrick Wdn. van … Vader 
  Willemsz, Aert Voogd  
  Lambertsz, Roelof Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Willemtien Hendricks 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 Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

258 RAK  96 FOLIO:     127 DATUM:     12-03-1670 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Anninck, Hermen Berentssen Volmachtgever  
  Anninck, Berent Gevolmachtigde Broer 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan zijn broer om zijn zaken waar te 

nemen voor het gerecht van Enschede in Twente of elders en daarbij alles te 
doen wat noodzakelijk is, binnen of buiten rechten, met recht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

259 RAK  96 FOLIO:     127 DATUM:     26-04-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Hermtien Wed. van Meeuwis Janssen Moeder 
  Hensbergen, Jan Jansz Voogd  
  Schinkel, Jan Meeuwsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geesien, Jan en 

Geertien Meeuwis als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een 
bedrag van ƒ150 c.g., de dochters een bed met toebehoren en de zoon zijn 
vaders trouwmantel en belooft hen lezen, schrijven, naaien en/of 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 21-04-1682 is afgesproken dat de voogden van het 
nakind geen bed aan de voordochters behoeven uit te keren; op 22-08-1688 
bedankt Jan Meeuwis Schinkel de voogden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

260 RAK  96 FOLIO:    127v DATUM:    11-05-1670 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersen, Henrick Comparant  
  Peters, Jacob Voogd  
  Henricks, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden zijn vaders goederen te hebben 

ontvangen, een bedrag van ƒ33⅓ c.g. die zij onder hun berusting hadden, 
waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 



90 
 

261 RAK  96 FOLIO:     127v DATUM:     21-05-1670 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Henrick Gevolmachtigde Erven Jan H. Paauw 
  Rooijer, Henrick Hermsen Begunstigde  
  Wurterfinijck, Gerrit Gerritsz Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant, gemachtigd door de erven van Jan Helmichs Paauw, verklaart te 

hebben overgedragen in volledig eigendom aan Henrick Hermsen Rooijer en 
Gerrit Gerritsz Wurterfinijck alle actien en pretenties, die zij hebben op de 
erfenis van Jan Helmichsen Paauw. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

262 RAK  96 FOLIO:     128 DATUM:      01-06-1670 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jochemsz, Hendrick Comparant  
  Berentsen, Helmich Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogd het legaat te hebben ontvangen dat 

wijlen zijn zuster Geertien Jochems aan hem, comparant, had toegekend, 
waarvoor hij hem bedankt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

263 RAK  96 FOLIO:     128 DATUM:     05-09-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albertsen, Hannis Wdn. van Hermtien Arents Vader 
  Berentsen, Berent Voogd  
  Gerritsen, Casper Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Merrigien Hannis als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ30 c.g. die zij krijgt als ze 20 jaar 
oud is. Hij belooft haar lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een 
goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De  bewijzing van Helmigh Eckelboom staat bij de letter E op 05-09-1670. 

264 RAK  96 FOLIO:     128v DATUM:     16-11-1670 



91 
 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Baack, Herman Gevolmachtigde IUDr 
  Winterbeeck, Magdalena Volmachtgeefster Wed. B. H. W. v Bebber 
  Carvel, Meinardus Gevolmachtigde Procurator Ommen 
     
 samenvatting Comparant, gevolmachtigd door de familie van Bebber, geeft op zijn beurt 

een volmacht aan de procurator/schrijver van het scholtengerecht te Ommen 
om alle zaken daar en elders waar te nemen, zowel binnen als buiten 
rechten, en daarbij te doen wat comparant zelf ook gedaan zou hebben, 
indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

265 RAK  96 FOLIO:     129 DATUM:     28-11-1670 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrix, Heiltien Comparante Wed. Henrick J. Molter 
  Wolffsen, dr Helmich Momber  
  Schinkel, Gerrit Meeuwsen Executeur  
     
 samenvatting Comparante verklaart van Gerrit Meeuwsen Schinkel de erfenis van haar 

tante Geertien Jans te hebben ontvangen, waarvoor zij hem bedankt. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

266 RAK  96 FOLIO:     129 DATUM:    05-01-1671 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Zaels, Helena Wed. Dubbelt D. Vriese Moeder 
  Vriese, Jacob Jansen Voogd  
  Vriese, Jan Arentsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon als vaders erfdeel te 

hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g. en belooft hem een passende 
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

267 RAK  96 FOLIO:    129v DATUM:     05-01-1671 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Holten, Hermen ten Volmachtgever Voogd 
  Hartogh, Lambert Matthijssen Volmachtgever Voogd 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van Lodewijk van der Maten en  

Hilligien Alten, hebben elkaar gevolmachtigd om zaken te verkopen, over te 
dragen en verder te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

268 RAK   96 FOLIO:    130 DATUM:    23-02-1671 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dalffsen, Henrick Janssen v. Wdn. Lubbegien Jans Vader 
  Janssen, Berent Voogd  
  Henrixen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jacob en Albertien 

Henrix 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 
   

 

 

269 RAK  96 FOLIO:    130 DATUM:    22-03-1671 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goesdeijs, Henrickjen H. Comparante Wed. Lubbert Berentsen 
  Sluijter, L. Momber Secretaris 
  Schinckel, Gerrit Meeuwsen Executeur  
     
 samenvatting Comparante verklaart van Gerrit Meeuwsen Schinckel de erfenis te hebben 

ontvangen die haart tante Geertien Jans, na het overlijden van Gerrit 
Meeuwsen, in haar testament had beloofd, waarvoor zij hem bedankt en zegt 
verder geen pretenties meer te hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

270 RAK  96 FOLIO:    130v DATUM:     23-03-1671 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Krieck, Huibregt Petersen Wdn. Annetien P. v. Broekhuijsen vader 
  Hermsen, Jannes Voogd  
  Roeloffsen, Rutger Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Maria als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ114 c.g. en belooft haar 
lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Comparant is soldaat onder commandant Clooster. 
   

 

 

271 RAK  96 FOLIO:    130v DATUM:     06-04-1671 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Hermen Wdn. van Dirckien Dirx Vader 
  Dirxsen, Melis Voogd  
  Jacobsen, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Dirck, Bartha  en 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

272 RAK  96 FOLIO:    131 DATUM:    05-05-1671 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alten, Hillichien Volmachtgeefster Echtg. Thomas Borrus 
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Borrus, Thomas Gevolmachtigde Echtgenoot 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om namens haar  

een bedrag van ƒ2000 c.g. met rente te eisen dat haar bij boedelscheiding dd 
20-02-1668 is toebedeeld. Mocht hij daar niet in slagen, dan mag hij iemand 
anders in zijn plaats benoemen om binnen of buiten rechten, het geld te 
ontvangen en te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
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273 RAK  96 FOLIO:    131 DATUM:     09-06-1671 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Joncks, Hermen Jansen Schuldenaar Echtpaar 
  Bladt, Geesien Schuldenares  
  Schinckel, Gerrit Meusen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerrit Meusen Schinckel een 

bedrag van ƒ145, dat hij heden over een jaar  met 5 procent rente zal 
terugbetalen, waarvoor hij zijn paard en wagen en twee sleden als 
onderpand stelt met alle slepersgerei. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

274 RAK  96 FOLIO:    131v DATUM:    21-07-1671 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backer, Hermen Heimansen Comparant  
  Vriese, Burgm. Heiman Voogd  
  Bentheim, Burgm. Everwijn van Voogd De weduwe van … 
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden zijn ouderlijke goederen en die van 

zijn oom te hebben ontvangen en bedankt hen voor het goede beheer ervan. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

275 RAK  96 FOLIO:    131v DATUM:    11-10-1671 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. Twee huizen 
      Kampen, Hofstraat 
  2. Huis, erf en where 
      Kampen, Breedesteeg 
   
 comparanten Thomassen, Hermen Schuldenaar Echtpaar 
  Teunis, Annigien Schuldenares  
  Ram, Joan Schuldeiser Echtpaar  -  Steenwijk 
  Avercamp, Elisabeth Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Joan Ram en echtgenote een 

bedrag van ƒ97-12 c.g. wegens achterstallige huishuur, dat zij in drie 
termijnen willen betalen, te beginnen met Pasen a.s. en verder in 1672 en ‘73, 
waarvoor zij hun aandeel in twee huizen in de Hofstraat en één huis in de 
Breedesteeg als onderpand stellen. 

   
 bijzonderheden Schuldeiser is burgemeester van de stad Steenwijk. 
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276 RAK  96 FOLIO:    132 DATUM:    03-11-1671 
 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Hilligien Schuldenares Wed. Marckus Gerrits 
  Deimbert, Jan K. van ‘t Schuldeiser Brgm. - boekhouder 
  Backer, Theunis Helmichs Schuldeiser Boekhouder 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan burgemeester Jan Karsten van ’t 

Deimbert en Theunis Helmichs Backer, als boekhouders van het Bestiaal, 
een bedrag van ƒ269 c.g. wegens de aankoop van beesten in 1666, waarvoor 
zij haar roerende en onroerende goederen als onderpand stelt. 
NB. in de kantlijn: op 28-08-1674 is de bekentenis vernieuwd; idem op 14-12-
1675, 16-12-1676 en 14-01-1678. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

277 RAK  96 FOLIO:     132v DATUM:     09-11-1671 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Saalen, ds Henricus van Erfgenaam Echtg. Johanna Blatt 
  Blatt, Merrigien Erfgename  
  Sluijter, L. Momber Secretaris 
  Blatt, Lubbert Erfgenaam  
  Blatt, Jaques Willemsen Overledene  
  Schinckel, Gerrit Meeuwsen Executeur  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van Gerrit Meeuwsen Schinckel de erfportie te 

hebben ontvangen die Jaques Willemsen Blatt van Geertien Jans, gewezen 
huisvrouw van Gerrit Meeuwsen Schinckel, is toegekend, waarvoor zij hem 
bedanken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

278 RAK  96 FOLIO:    132v DATUM:    13-11-1671 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lenijs, Henrickien Schuldenares Wed. Willem Frerixen 
  Ridder, kerkmeester Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan kerkmeester Ridder wegens de 

aankoop van een beest een bedrag van ƒ22-10-10 c.g. dat zij belooft te 
betalen met Pinksteren a.s. en dan nog voor gekocht bier ƒ15-10-10 c.g.  dat 
zij belooft te betalen met St. Michael daaropvolgend, als bij verwonnen 
panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
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279 RAK  96 FOLIO:    133 DATUM:    27-12-1671 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Leenderts, Hans Comparant  
  Lespiere, Hermanus de Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart zo snel mogelijk te betalen aan Hermanus de Lespiere 

de verschuldigde rente van een kapitaal van ƒ690 c.g., waarop deze recht 
heeft na de verkoop van het huis van David Japin aan comparant; bij in 
gebreke blijven, volgt gerechtelijke verkoping. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

280 RAK  96 FOLIO:    133 DATUM:     25-01-1672 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Vloeddijk, naast de Molensteeg 
   
 comparanten Sibrantsen, Hendrick Schuldenaar Echtpaar 
  Dubbelts, Geertien Schuldenares  
  Frans, Gretien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gretien Frans, dochter van 

Frans Bartelsen en Steventien Hendricks, een bedrag van ƒ287, afkomstig 
van haar moeders kleding, tegen 5 procent per jaar. Als onderpand geldt hun 
huis 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

281 RAK  96 FOLIO:    133v DATUM:    26-01-1672 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Haenen Brouwerij met annexis 
   
 comparanten Jansz, Hermen Comparant Echtpaar 
  Peters, Jennechien Comparante  
  Hazen, Jan Petersz Voogd  
  Jansz, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart heden van het gerecht ontvangen te hebben een 

bedrag van ƒ414 c.g., kapitaal met twee jaar rente, als betaling van haar 
aandeel in de verkoop van de Haenen brouwerij, waarvoor comparante haar 
voogden bedankt.   
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

282 RAK  96 FOLIO:     133v DATUM:   09-04-1672 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Hendrick Wdn. van Geesien Berents Vader 
  Riet, Andries Voogd  
  Janssen, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jennegien, Hille en 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

283 RAK  96 FOLIO:     134 DATUM:     29-04-1672 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en hof 
  Brunnepe, St. Nicolaasdijk, hoek Meentesteeg 
   
 comparanten Jacobsz, Hendrick Schuldenaar Echtpaar 
  Aerts, Bettien Schuldenares  
  Dircks, Willem Schuldeiser Voogd 
  Aerts, Sweer Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen 

van Jacob Dircks en Mattien Lous, een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent 
per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun huis en hof, tussen Cornelis 
Egbertsz en de weduwe Claes Petersen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

284 RAK  96 FOLIO:     134v DATUM:     22-10-1672 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backers, Hermina Wed. van Petrus Facius Moeder 
  Worst, Jacob Voogd  
  Kruwel, Adam Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Petrus en Barentien 
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Facius als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder honderd 
rijksdaalders, een passende uitzet en de dochter nog een bed met 
toebehoren; 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

285 RAK  96 FOLIO:     134v DATUM:    15-11-1672 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ingen, Henrick van Volmachtgever Burgm. Elburg 
  Langenburch, ds Gooswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan ds Gooswinus van 

Langenburch om zijn zaken waar te nemen in de stad en de provincie 
Overijssel, zowel binnen als buiten rechten, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

286 RAK  96 FOLIO:     135 DATUM:    26-06-1672 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Croon, Hester Wed. van Gerrijt Joosten Moeder 
  Croon, Coenraet Voogd  
  Dircksen, Wessel Joosten Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Aeltien als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ800 c.g. en een bed met 
toebehoren en belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren, 
waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

287 RAK  96 FOLIO:    135 DATUM:    23-04-1673  

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritsen, Henrick Wdn. van Petertien Gerrits Vader 
  Bolter, Lambert B. Voogd  
  Blatt, Gerrit Jansen Voogd  
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 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrickjen, Nelle en 
Jacob Henricksen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ150 
c.g., de dochters elk een bed met toebehoren, de zoon een driejarig paard en 
samen de lijfstoebehoren en belooft hen lezen en schrijven te laten leren en 
te doen wat van een goed vader wordt verwacht, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

288 RAK  96 FOLIO:    135v DATUM:    21-11-1671 

 onderwerp Transport erfenis 
   
 onroerend goed 1. 1½ morgen land 
      IJsselmuiden, Oosterholtsesteeg 
  2. 6 morgen weiland 
      Mastenbroek, middelblok 
   
 comparanten Gerritsen, Hendrick Erfgenaam Echtpaar 
  Aerts, Herwart Erfgename  
  Gerritsen, Jan Erfgenaam En voogd 
  Peters, Bessel Erfgenaam Echtpaar 
  Jans, Trijntien Erfgename Wed. Eijmbert Gerrits 
  Herms, Gerrit Erfgenaam Echtpaar 
  Gerrits, Trijntien Erfgename  
  Baeck, Hermen de Begunstigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Jan Gerritsz Boumeister, verklaren hun 

erfportie, waaronder stukken land gekocht van wijlen Jan Gijsbertsen 
Bruinvisch, te cederen aan Hermen de Baeck, waarmee alle schulden zijn 
afgelost. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

289 RAK  96 FOLIO:     136 DATUM:     19-08-1673 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Clasen, Hendrick Wdn. van Aeltien Cornelis Vader 
  Corsien, Roelof Voogd  
  Pauwelsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Claes en Anne 

Hendricks als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 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. 
NB. in de kantlijn: op 01-02-1694 bedankt Annechien Hendricks haar 
voogden met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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290 RAK  96 FOLIO:    136 DATUM:    03-10-1673 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albertsen, Hannes Wdn. van … Vader 
  Egberts, Hermen Voogd  
  Thuenissen, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Steven Hannis als moeders 

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

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld.  
   

 

 

291 RAK  96 FOLIO:    136v DATUM:    23-01-1674 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerbrantsen, Hendrick Wdn. van Egbertien Willems Vader 
  Spanjaert, Claes Hendricksz Voogd  
  Clasen, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter als moeders erfdeel te 

hebben gereserveerd drie honderd rijksdaalders 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

292 RAK  96 FOLIO:    136v DATUM:   25-06-1674 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Suiren, Hendrickus van Volmachtgever  
  Hoolboom, Rodolph Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Rodolph Hoolboom om zijn 

zaken waar te nemen, binnen of buiten rechten en te doen wat comparant 
zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

293 RAK  96 FOLIO:    137 DATUM:     19-09-1674 
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 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Suiderweert, Hendrick Janse Wdn. Jannigien Gijseberts Vader 
  Lodewijcksen, Evert Voogd  
  Clasen, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Annichien als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g., een bed met 
toebehoren en moeders kleren 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 
   

 

 

294 RAK  96 FOLIO:    137 DATUM:    02-03-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Herbert Wdn. van … Vader 
  Eckelboom, Eijmbert Voogd  
  Willems, Geert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Hendrickien Herbers als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1100 c.g., een bed 
met toebehoren en de opbrengst van moeders kleren; hij 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. 
NB. in de kantlijn: op 26-11-1683 bedankt Gerrit Jansen Soete, weduwnaar 
van Hendrickien Herbers de vader en de voogden met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

295 RAK  96 FOLIO:     137v DATUM:    12-03-1675 

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

zaken waar te nemen, binnen en buiten Kampen en vooral gerechtelijk die 
tegen Jan Daem.  

   
 bijzonderheden Geen 
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296 RAK  96 FOLIO:     137v DATUM:     07-05-1675 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Emst, Hendrick van Erfgenaam  
  Stuirman, Hendrick Coopsen Voogd  
  Leussen, Hendrick Gerritsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant, erfgenaam van Jacobjen Cornelis, dochter van Cornelis 

Petersen, bedankt de voogden voor het goede beheer van de goederen van 
overledene met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

297 RAK  96 FOLIO:    137v DATUM:     02-06-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsen, Hermen Wdn. van Geertien Gerrits Vader 
  Heer, Willem de Voogd  
  Stratemaker, Gerrit Wijnoltsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Machtelt en Willem 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

298 RAK  96 FOLIO:    138 DATUM:     21-07-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
   Kampen, Burgwal, naast de Bovenmunt 
   
 comparanten Nijenborgh, Hermen J. van Wdn. van Barbara Dircks Vader 
  Nijenborgh, Jurrien J. van Voogd  
  Bosch, Jan Dircksen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Itien, Jan, Trijntien, 

Derck en Andries Hermsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd 
samen ƒ50 c.g. en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te 
laten leren en te doen wat van een goed vader wordt verwacht, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 02-05-1692 heeft comparant zijn huis als onderpand 
gesteld; op 20-02-1696 heeft Dirck Hermsen de voogden bedankt met belofte 
van vrijwaring; op 24-10-1698 doet Andries hetzelfde. 
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 bijzonderheden Geen 
   
 

 

299 RAK  96 FOLIO:     138 DATUM:     31-07-1675 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Rijcken, Hendrick Comparant Echtg. Constantia Benier 
  Benier, Geertruid Comparante  
  Benier, Elisabeth Comparante  
  Haen, Johan van Voogd Burgemeester 
  Benier, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Arent Benier en Anna Bardijns, verklaren van 

de voogden een obligatie te hebben ontvangen ten laste van Jennichien 
Wijntger weduwe Sonsbeeck; zij bedanken hen voor het beheer en beloven 
hen te vrijwaren van alle aanspraken.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

300 RAK  96 FOLIO:      138v DATUM:     19-11-1675 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Putten, Hilletien Jurriaens van Schuldenares  
  Nuis, Herman  Momber Secretaris 
  Weteringe, Jan van de Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart, bij afrekening en dank voor het beheer door haar 

mombers, schuldig te zijn en te blijven aan Jan van de Weteringe een bedrag 
van ƒ41-01 c.g., dat hij als voogd ten onrechte voor haar heeft uitgegeven en 
dat zij bij de eerste huurbetaling van het huis dat van Sacharias van Putten 
is geweest, zal terug betalen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

301 RAK   96 FOLIO:    139 DATUM:     23-03-1676 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Keuler, Hans Gunter Comparant Luitenant 
  Ketten, Lucas van der Borg  
     
 samenvatting Comparant heeft Lucas van der Ketten tot borg gesteld voor zekere degen 
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die bij de erven van Gosen Guertsen in het Lombaert Sedultien 
(pandjeshuis) berust. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

302 RAK  96 FOLIO:    139  DATUM:    14-08-1676 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, bij de Kruittoren 
   
 comparanten Gerrits, Hendrickien Wed. van Dirck Stippert Moeder 
  Hackenborgs, Peter D. Voogd  
  Hendricksen, Roelof Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jennechien, Gerrit en 

Jacob Dircksen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk honderd 
daalder, te versterven van het ene kind op de moeder, waarvoor zij als 
onderpand stelt haar woonhuis; zij belooft hen lezen, schrijven, naaien en 
een ambacht te laten leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd 
is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 10-05-1697 bedanken Gerrit en Jacob de voogden voor 
het beheer van hun ouderlijke goederen met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

   

 

303 RAK  96 FOLIO:    139v DATUM:    16-08-1676 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricks, Hendrickien Wed. van Lubbert Berens Moeder 
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Berent en Grietien 

Lubbers als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ6 c.g. en belooft 
hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en hen goed te 
verzorgen, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Namen van de voogden niet vermeld. 
   

 

 

304 RAK  96 FOLIO:     139v DATUM:     18-09-1676 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meer, Hendrick ter Comparant  
  Meer, Bartholomeus ter Comparant  
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  Elinck, Gerrit Voogd Over Mathias ter Meer 
  Peters, Coenraedt Voogd Idem 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van hun broer Claes ter Meer, overleden in Indië, 

bedanken de voogden Jan van de Weteringe, dr Borneman en dr Rudolph 
Hoolboom voor het beheer van de goederen van hun overleden broer; zij 
verbinden zich voor alle aanspraken, die op de erfenis kunnen worden 
gemaakt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

305 RAK  96 FOLIO:     140 DATUM:    05-10-1676 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goudt, Heijman Wdn. van Grietken Caspars Vader 
  Bergh, Willem van den Voogd  
  Adriaens, Philips Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Cornelis Goudt als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. en belooft hem lezen, schrijven en 
een ambacht te laten leren en ten doen wat van een goed vader wordt 
verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

306 RAK  96 FOLIO:      140v DATUM:    05-12-1676 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dijck, Herman Aerts van Wdn. van … Vader 
  Hermensen, Thuenis Voogd  
  Aertsz, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aert en Catharina 

Hermans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder één zilveren 
dukaton 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 Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

307 RAK  96 FOLIO:    141 DATUM:     10-02-1677 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Hendrickien Wed. van Hans Hendricksen Moeder 
  Jansen, Gerrit Voogd  
  Wesselsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Hendricksen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd één rijksdaalder en belooft hem lezen 
en schrijven te laten leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

308 RAK  96 FOLIO:    141 DATUM:     07-03-1677 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Casparsen, Hendrick Wdn. van Geertien Roelofs Vader 
  Roelofs, Jan Voogd  
  Nijenborgh, Hendrick H. Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hermtien, Willem, 

Caspar en Clasien Hendricks als moeders erfdeel te hebben gereserveerd 
samen ƒ12 c.g. 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 
   

 

 

309 RAK  96 FOLIO:    141v DATUM:    14-03-1677 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meulen, Hendrickien van der Wed. Egbert van der Pijl Moeder 
  Meijer, Gijsbert Voogd  
  Borgh, Hugo ter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen als vaders erfdeel te 

hebben gereserveerd een bedrag van ƒ3000 en ieder een bed met 
toebehoren of ⅓ deel van honderd gulden; zij belooft hen lezen, schrijven, 
naaien en een handwerk te laten leren en ten doen wat een goede moeder 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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310 RAK  96 FOLIO:     142 DATUM:     26-03-1677 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Hendrickien Wed. van Reijner Bartelts Moeder 
  Pos, Steven Aertsen Voogd  
  Willemsen, Herbert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Bartelt Reijners als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 en de 
lijfstoebehoren en belooft hem lezen en schrijven te laten leren en te doen 
wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

311 RAK  96 FOLIO:     142 DATUM:    27-04-1677 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Noorenborgh, Hans Michjielsen Borg  
  Ligger, Claes Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant heeft zich borg gesteld voor Claes Ligger voor alle pretenties die 

Jan Meijer als gevolmachtigde van Aeltien Liggers op hem heeft vanwege 
huishuur. 
NB. in de kantlijn: op 11-09-1677 bekent Jan Meijer te zijn voldaan zodat de 
borgtocht van comparant overbodig is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 142v t/m 154v zijn blanco. 

312 RAK  96 FOLIO:    155 DATUM:     17-09-1669 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritsen, Jan Wdn. van Arentien Gerrits Vader 
  Gerritsz, Willem  Voogd  
  Jelisen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Johannes en Roelof 

Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een pond vlaams en 
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat 
een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Comparant is scheepstimmerman. 
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313 RAK  96 FOLIO:    155 DATUM:     22-09-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Osnabrűcken, Loosstraat, tussen J. van Anchum en B. Usselaar 
   
 comparanten Hoeneke, Joost Volmachtgever Broers 
  Hoeneke, Jan Volmachtgever Id. 
  Sicman, Berent Gevolmachtigde Osnabrűcken 
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Berent Sicman om namens 

hen hun huis aldaar te verkopen en met het geld hun schulden daar te 
betalen, het huis over te dragen en alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

314 RAK  96 FOLIO:    155v DATUM:     05-10-1669 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bleicker, Jacob Henrixen Comparant  
  Bleicker, Evert Henrixen Comparant  
  Jacobs, Hille Voogdes Wed.  Jan Lubbertsen 
  Henric, Henrickjen Voogdes Wed. Jacob Janssen 
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de echtgenoten van hun voogden alles te 

hebben ontvangen en hen te bedanken voor hun goede administratie met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

315 RAK  96 FOLIO:    156 DATUM:    27-11-1669 

 onderwerp Transport 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Duuijnvisch, Jan Sijbertsen Comparant  
  Tongeren, Jan Wijndeltsen van Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart te hebben overgedragen aan Jan Wijndeltsen van 

Tongeren een bedrag van ƒ104 c.g., dat in mindering zal worden gebracht 
van het geld dat Jan Wijndeltsen van Tongeren nog toekomt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

316 RAK  96 FOLIO:     156 DATUM:    19-11-1669 
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 onderwerp Transport 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ingen, Johan van Comparant Brgm. Hardewijk 
  Ingen, jkr Peter van Erflater De erven van … 
  Sloot, Johan Begunstigde Kapitein 
     
 samenvatting Comparant verklaart te hebben overgedragen zijn ¼ deel van een obligatie 

ten behoeve van de erven van Ingen, groot ƒ589 c.g. met rente aan zijn 
zwager Johan Sloot.    

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

317 RAK  96 FOLIO:    156v DATUM:    03-12-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Teilingen, Josina van Volmachtgeefster  
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Langenburch, Gooswinus van Gevolmachtigde Predikant 
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan ds Gooswinus van 

Langenburch om al haar zaken waar te nemen, binnen de stad en elders, 
zowel binnen als buiten rechten, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

318 RAK  96 FOLIO:     156v DATUM:    04-12-1669 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Borne, Jan van Comparant  
  Beeltsnider, Anthoni  Schuldeiser Gnd. Steenbergen 
     
 samenvatting Comparant verklaart te hebben afgesproken in mei 1670 a.s. te betalen aan 

Anthoni Beeltsnider genaamd Steenbergen, gevolmachtigde van W. 
Beeltsnider, een bedrag van ƒ1346 c.g. plus 3 dukatons onkosten, ingevolge 
een decreet van Schepenen en Raad; bij in gebreke blijven, zal er beslag 
worden gelegd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

319 RAK  96 FOLIO:     157 DATUM:    17-12-1669 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Harn, Johan van Volmachtgever Burgemeester 
  Wijntges, Balthazar Overledene Echtpaar 
  Tijlingen, Aeltien Overledene  
  Tijlingen, Gerhard van Volmachtgever  
  Tijlingen, Johan van Volmachtgever  
  Forckenbeeck, Adolph Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Mede voor de overige erfgenamen, verklaren comparanten een volmacht te 

geven aan Adolph Forckenbeeck om namens hen te verkopen zekere 
obligaties, twee van ƒ1600, één van ƒ700 en één van ƒ600 c.g. op de 
comptoiren van Alkmaar en Hoorn ten laste van West-Friesland en daarbij 
alles te doen wat noodzakelijk is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

320 RAK  96 FOLIO:    157v DATUM:     20-12-1669 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricksen, Jacob Wdn. van Zwane Bruins Vader 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Hendrick Jacobs als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd één zilveren dukaton en belooft 
hem lezen en schrijven te laten leren en een passende opvoeding te geven, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Namen van de voogden zijn niet vermeld. 
   

 

 

321 RAK  96 FOLIO:     157v DATUM:    27-01-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vos, Jan Wdn. van Wendeltje Gerrits Vader 
  Gerrijtsen, Jan Voogd  
  Evertsen, Gelijs Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Aeltien als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g., twee zilveren 
lepels en één zilveren oorijzer en belooft haar lezen, schrijven en naaien te 
laten leren en te doen wat een goede vader verschuldigd is, waarmee de 
voogden tevreden zijn. De dochter zal de erfenis samen met haar moeders 
voorkinderen en schoomoeder krijgen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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322 RAK  96 FOLIO:    158 DATUM:    28-01-1670 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ransen, Johannes van Gevolmachtigde  
  Drent, Roeloff Volmachtgever Akte uit Steenwijk 
  Ridder, Jacobus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgever, geeft comparant op zijn beurt een volmacht aan 

Jacobus Ridder om alle zaken waar te nemen, zowel binnen als buiten deze 
provincie, in der minne of gerechtelijk, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

323 RAK  96 FOLIO:    158 DATUM:    29-01-1670 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Olthuijs, Jacob Henrixen Comparant  
  Jans, Aeltien Comparante  
  Jans, Egbertien Comparante  
  Lambertsen, Roeloff Voogd  
  Helmighsen, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren alle goederen van hun voogden te hebben 

ontvangen en hen te danken voor het goede beheer ervan met belofte van 
kwijtschelding. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

324 RAK  96 FOLIO:     158v DATUM:    29-01-1670 

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

zaken waar te nemen, zowel binnen als buiten deze provincie, in der minne 
of gerechtelijk en te doen wat comparant zelf ook gedaan zou hebben, indien 
aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
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325 RAK  96 FOLIO:    158v DATUM:    28-02-1670 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aertsen, Jan Volmachtgever  
  Wolffsen, dr Helmich Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan dr Helmich Wolffsen om zijn zaken 

tegen Claas Reinties Brouwer waar te nemen en daarbij alles te doen wat 
noodzakelijk is, zoals comparant zelf zou hebben gedaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

326 RAK  96 FOLIO:     159 DATUM:     04-03-1670 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Calff, Jan Henrixen Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat een bedrag van ƒ80 c.g. van hem mag worden 

afgeschreven, vanwege zijn transport aan kameraar Tegnegel voor geleverd 
ijzerwerk voor de kerk op het Kampereiland, ten behoeve van Gerrit Jansen 
Hoffstede die dit met Rijck Peters voor het scholten gerecht heeft verkregen 
en welk bedrag door comparant als zijn eigen schuld wordt erkend. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

327 RAK  96 FOLIO:    159 DATUM:     21-02-1670 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Knoll, Jan Volmachtgever Mastenbroek 
  Hoolboom, R. Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan R. Hoolboom om zijn zaken 

waar te nemen en te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

328 RAK  96 FOLIO:    159 DATUM:     21-02-1670 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Hoolboom, dr. Borg  
  Knoll, Jan Hendrixen Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart zich borg te stellen voor Jan Hendrixen Knoll in zijn 

zaak tegen Albert Meijer en ziet af van alle beneficien. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

329 RAK  96 FOLIO:     159v DATUM:     10-03-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Jannigien Wed. van … Moeder 
  Willemsen, Arent Voogd  
  Lubbertsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Arent Gerritsen, naast de 

erfenis van zijn oom Berent Gerritsen van Vollenhove, te hebben 
gereserveerd een bedrag van ƒ324 c.g. en voor haar vaders goed nog ƒ10 
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. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

330 RAK  96 FOLIO:    159v DATUM:    18-04-1670 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Benthem, Jan van Gevolmachtigde  
  Benthem, Peter van Volmachtgever Kerkmeester 
  Wolffsen, dr Helmich Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgever, verstrekt comparant op zijn beurt een volmacht 

aan dr Helmich Wolffsen om hem, hier en elders, te vervangen en zijn zaken 
waar te nemen en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

331 RAK  96 FOLIO:     160 DATUM:     19-04-1670  

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Hofstraat, naast het oude Weeshuis 
   
 comparanten Hermsen, Johan Schuldenaar  
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  Bisschop, Egbert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Egbert Bisschop een bedrag van 

ƒ60 c.g. wegens huishuur, dat hij belooft te betalen in zes termijnen, n.l. 
ieder kwartaal één termijn, waarvoor hij zijn huisje als onderpand stelt.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

332 RAK  96 FOLIO:     160v DATUM:    23-04-1670 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Emmeloort, Jacob Florissen v. Volmachtgever  
  Wolffsen, dr Helmich Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan dr Helmich Wolffsen om al zijn 

zaken die hij voor het gerecht heeft waar te nemen, met name die tegen 
Claas Reintjes Brouwer en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is, met 
macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

333 RAK  96 FOLIO:    160v DATUM:     10-05-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Andries, Jennegien Wed. van Hermen Duersten Moeder 
  Desegger, Jan Voogd  
  Janssen, Evert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Annigjen Harms als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

334 RAK   96 FOLIO:    161 DATUM:    13-05-1670 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Emmeloort, Jacob Willemsen v. Volmachtgever  
  Wolf, Helmichius de Gevolmachtigde IUDr 
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 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Helmichius de Wolf om zijn 
zaken waar te nemen, hier en elders, zowel binnen als buiten rechten en 
daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

335 RAK  96 FOLIO:    161 DATUM:    16-05-1670 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Siegen, Johan van Volmachtgever  
  Teling, Maria  Gevolmachtigde Wed. J. van Batslaer 
     
 samenvatting Comparant, erfgenaam van zijn overleden zoon Beniamin Siegen, verstrekt 

een volmacht aan Maria Teling om van de heren bewindhebbers van de 
Oostindische Compagnie van de kamer van Zeeland te vorderen de gage en 
het traktement waar zijn overleden zoon recht op had en daarbij alles te doen 
wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

336 RAK  96 FOLIO:    161v DATUM:    27-05-1670 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hesselts, Jacob Erfgenaam Echtpaar 
  Willems, Marrigien Erfgename  
  Berents, Willem Erfgenaam En familieleden 
  Jans, Grietien Erfgename Wed. H. W. van Cleeff 
     
 samenvatting Comparanten, allen erfgenamen van Henrick Willems van Cleeff overleden te 

Zutphen, verklaren van zijn weduwe Grietien Jans, volgens afspraak dd 13-
05-1670, alle vaderlijke goederen te hebben ontvangen waar zij recht op 
hebben en haar te bedanken met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

337 RAK  96 FOLIO:    161v  DATUM:     26-05-1670 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meppel, Jan Petersz van Volmachtgever Uit Meppel? 
  Hanius, F. Gevolmachtigde  
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 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan F. Hanius om zijn zaken, binnen en 
buiten Kampen en in de provincie Gelderland, waar te nemen, zowel in der 
minne of gerechtelijk, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

338 RAK  96 FOLIO:    162 DATUM:    11-05-1670 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Moutmolen cum annexis 
  Kampen, buiten de Cellebroederspoort 
   
 comparanten Wijndelts, Jurrien Comparant Echtpaar 
  Henrix, Geesien Comparante  
  Egbertsen, Jan Comparant Molenaar 
     
 samenvatting Comparanten verklaren voor een bedrag van ƒ300 c.g. dat zij hebben mogen 

lenen op de molen buiten de Veenepoort, als onderpand te stellen de helft 
van hun moutmolen, voor geval de voogden over de kinderen van Jantien 
Wigchers aanspraak maken op het geld. 

   
 bijzonderheden Zie: Apostille dd 11-05-1670. 
   

 

 

339 RAK  96 FOLIO:    162 DATUM:    07-07-1670 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sleuw, Johannes Comparant  
  Waningh, Gerrit Voogd  
  Geurtsen, Gosen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden in goede orde de goederen van zijn 

moeder en grootmoeder te hebben ontvangen en bedankt hen voor het 
beheer met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

340 RAK  96 FOLIO:    162v DATUM:     18-07-1670 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Dursten, Jan Dirxen van Volmachtgever Voogd kinderen Kelder 
  Jacobsz, Egbert Volmachtgever idem 
  Cornelis, Marcus Volmachtgever Echtg. A. Kelder 
  Cortenbosch, Cornelia Volmachtgeefster Echtg. Jan Kelder 
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  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Kelder, Jan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan Jan Kelder om in 

de Nieuwstad, tussen het land van der Marck en Berck, alle penningen te 
ontvangen van de verkochte goederen van wijlen Jan Kelder, waarvan de 
betalingstermijn al is verstreken en de verdere goederen te verkopen en te 
doen wat daarbij noodzakelijk is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

341 RAK  96 FOLIO:     163 DATUM:    20-07-1670 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lamberts, Judith Comparante  
  Weteringe, Jan van de Echtgenoot  
  Lamberts, Geertien Comparante  
  Velthoen, Jan Gerritsen Echtgenoot  
  Winterswijck, Gerrit Gerritsen Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogd de goederen van hun ouders en hun 

broer Abraham Lamberts in goede orde te hebben ontvangen, waarvoor zij 
hem bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

342 RAK  96 FOLIO:     163 DATUM:     27-07-1670 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vincke, Jan Cornelisz Comparant  
  Vincke, Abraham Cornelisz Comparant  
  Vincke, Willem Cornelisz Comparant  
  Vincke, Geertien Cornelis Comparante  
  Hermsen, Hermen Voogd  
  Vliege, Isach Fransen Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de weduwen van hun voogden hun vaders 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

343 RAK  96 FOLIO:    163v DATUM:    05-09-1670 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenbergh, Jacob Roeloffsen Volmachtgever Ontv.  Mastenbroek 
  Struijck, Johan Gevolmachtigde Rentmeester 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Struijck, rentmeester van het  

Sticht Dickelingen om, in der minne of gerechtelijk, alle schulden te vorderen 
die in Drenthe uitstaan en daarbij alle noodzakelijke handelingen te 
verrichten, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

344 RAK  96 FOLIO:    164 DATUM:    15-09-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Burgwal, hoek Ekstersteeg 
   
 comparanten Jillis, Jennichien Wed. van Jacob Claasen Moeder 
  Brull, Leendert Voogd  
  Hengel, Jan Gerritsen v. Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Claas en Maria 

Jacobs als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ50 c.g., de zoon 
een zilveren bel met een ketting en een zilveren lepel ter waarde van ƒ12 c.g. 
en de dochter twee zilveren lepels ter waarde van ƒ7 c.g. en een bed met 
toebehoren, alles te versterven van het ene kind op het anderen, 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.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

345 RAK  96 FOLIO:    164v DATUM:    22-09-1670 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Durcking, Jan Comparant  
  Wende, Aeltien Echtgenote  
  Steenbergen, J. Momber Secretaris 
     
 samenvatting Comparant, zoon van Abraham Durcking, in gezelschap van zijn echtgenote 

verklaart van zijn vader de moeders goederen te hebben ontvangen, een 
bedrag van ƒ495, waarvoor hij hem bedankt.  

   
 bijzonderheden Geen 
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346 RAK  96 FOLIO:     164v DATUM:    25-10-1670 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirxs, Jan Comparant  
  Jans, Jennegien Comparante  
  Coeck, Jan Janssen Vader overledene  
  Coeijer, Jan Gerrijtsen Voogd  
  Dirxs, Evert Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Dirck Jansen, zoon van Jan Jansen Coeck, 

verklaren van de voogden alle goederen in goede orde te hebben ontvangen, 
waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

347 RAK  96 FOLIO:    165 DATUM:    21-11-1670 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Harweijer, Johannes Volmachtgever  
  Houff, Geertruit van der Gevolmachtigde Echtgenote 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote om, gerechtelijk of in 

der minne, te bemiddelen tussen haar stiefvader Jan Lubberts en haar 
halfbroer Johannes over de nagelaten goederen en testamentaire disposities 
van haar moeders eerste echtgenoot Frans Henricksen van der Houff en 
daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

348 RAK  96 FOLIO:     165 DATUM:     25-11-1670 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijnvisch, Johan Borg  
  Petersen, Lambert  Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant heeft zich borg gesteld ten behoeve van Lambert Petersen en 

belooft dat hij de kinderen en erfgenamen van wijlen Aeltien Kost nergens 
ander gerechtelijk zal aanspreken dan hier in Kampen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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349 RAK  96 FOLIO:    165v DATUM:    25-11-1670 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ridder, Jacobus Borg  
  Hendricksen, Aert Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant heeft zich borg gesteld ten behoeve van Aert Hendricksen opdat 

deze Dirck Meijer voor geen ander gerecht zal aanspreken dan hier in de 
stad. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

350 RAK  96 FOLIO:    165v DATUM:    07-12-1670 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Soeteman, Jan Gerritsen Comparant Echtpaar 
  Lous, Jantien Comparante  
  Ridder, Lambert Juriansen Voogd  
     
 samenvatting Comparant bedankt de voogd voor het beheer van zijn vrouws goederen.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

351 RAK  96 FOLIO:    165v DATUM:     09-01-1671 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en hof 
  Brunnepe, tussen Reiner Hermsen en Lambert Janssen 
   
 comparanten Koecke, Jennichien Jans Wed. Willem Wesselsen Moeder 
  Weelinck, Albert Janssen Voogd  
  Janssen, Johannes  Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Willem Willemsen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ250 c.g., de helft van 
de visnering, de nieuwe schuit en het nieuwe zeil en ook een nieuwe mantel; 
zij 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. Als onderpand voor e.e.a. stelt zij haar huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

352 RAK  96 FOLIO:     166 DATUM:    15-01-1671 
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 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wende, Jan Dirxen van Wdn. van Annichien Veen Vader 
  Wende, Rijck Jansen vd Voogd  
  Broeckman, Jan Ariaensz Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Winolt van 

Wende als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ3600 
c.g. samen, een passende uitzet en de lijfstoebehoren; hij belooft hen lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.  
NB. in de kantlijn: op 17-06-1679 meldt Jan van de Wende zijn deel te hebben 
ontvangen en bedankt zijn voogden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

353 RAK  96 FOLIO:    166v  DATUM:    23-01-1671 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bulter, Jan Berentsz Borg  
  Kerkhoven, Daniel van Aanvrager  
  Neringen, Elisabeth van Begunstigde Wed. H. Eeckholt 
     
 samenvatting Op verzoek van Daniel van Kerkhoven, heeft comparant zich borg gesteld 

voor Elisabeth van Neringen om met geen ander gerecht te spreken dan met 
het Kamper gerecht en afspraken na te komen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

354 RAK  96 FOLIO:    166v DATUM:     28-02-1671 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf Swarrrevelt en land de Miermans 
  Schoutambt van Wijhe 
   
 comparanten Hermsen, Jan Volmachtgever  
  Hanius, Franciscus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Franciscus Hanius om zijn 

zaken waar te nemen in deze provincie en elders, zowel binnen als buiten 
rechten, in het bijzonder om de jaarlijkse rente te vorderen van de ƒ1000 g.g. 
die hem bij testament zijn toegekend, gevestigd op het erf Swarrevelt met de 
landerijen  en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
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355 RAK  96 FOLIO:    167 DATUM:    22-03-1671 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Scholte, Jacob Martensen Comparant  
  Peters, Anne Overledene De erven van … 
     
 samenvatting Comparant verklaart op a.s. St. Michael 1671 te betalen aan de erven van 

Anne Peters een bedrag van ƒ150 c.g. met verschuldigde rente, zoals bij 
verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

356 RAK  96 FOLIO:     167 DATUM:     29-03-1671 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsen, Jan Wdn. van Annigien Lubberts Vader 
  Jacobsen, Jan Voogd  
  Ridder, Jan Egbertsz Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geesien en Lubbert 

Jansen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ300 c.g., de opbrengst 
van de lijfstoebehoren die verkocht zullen worden en enige zilveren/gouden 
voorwerpen, alles te versterven van het ene kind op het andere, waarvoor de 
vader als onderpand stelt een verzegeling groot ƒ220, gevestigd op een huis 
van Hermen Gerrits Capper op de Vloeddijk; 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

357 RAK  96 FOLIO:    167v DATUM:    05-04-1671 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ciers, Joucke Volmachtgever Mr. Schuitmaker - Sneek 
  Hanius, Franciscus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Franciscus Hanius om zijn zaken 

waar te nemen, hier en elders, binnen en buiten rechten en in het bijzonder 
zijn zaak tegen Gerrit Louwe van Emmeloort, van deze betaling te vorderen 
van een geleverde kaag en verder alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
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358 RAK  96 FOLIO:    168 DATUM:    05-05-1671 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenbergen, Johan Comparant IUDr en secretaris 
  Steenbergen, Gijsbert Comparant Predikant - Lingen 
  Schinckel, Gerrit Meeuws Executeur  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van Gerrit Meeuws Schinckel te hebben ontvangen 

het legaat van hun tante Geertien Jans, waarvoor zij hem bedanken met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

359 RAK  96 FOLIO:    168 DATUM:    06-05-1671 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Graenae, Jueduene Volmachtgever  
  Baeck, Herman de Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Herman de Baeck om zijn zaken 

waar te nemen tegen Gerrit van Dinckinck hier voor het gerecht en daarbij 
alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

360 RAK  96 FOLIO:     168v DATUM:    10-05-1671 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Geerstraat 
   
 comparanten Slotemaacker, Jan Dirxen Erfgenaam Echtpaar 
  Haan, Geertruit Herms de Erfgename  
  Bergh, Willem Janssen vd Voogd Van Stientien Dircks 
  Baart, Gerrit Leendersen Voogd Idem 
  Pietersen, Crijn Erfgenaam Echtpaar 
  Dircks, Aeltien Erfgename  
  Dircksen, Pouwel Begunstigde Broer 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Dirck Pouwelsen Slotemaacker en Annichien 

Albers, verklaren aan hun broer Pouwel Dircksen te hebben overgedragen 
het huis van hun overleden vader en daarop geen aanspraken meer te 
maken.  

   
 bijzonderheden Geen 
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361 RAK  96 FOLIO:    168v DATUM:     21-07-1671 

 onderwerp Transport van onroerend goed 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Koldenhovesteeg 
   
 comparanten Willems, Jannigien Comparante Wed. Gerrit Jansen 
  Steenbergen, J. Momber Secretaris 
  Harten, ds Christianus ten Begunstigde  
     
 samenvatting Comparante verklaart haar huis te hebben overgedragen aan ds Christianus 

ten Harten om het te verkopen en van de opbrengst haar schuld ad ƒ150 g.g. 
met rente te betalen en het eventueel resterende bedrag te gebruiken voor 
de andere crediteuren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

362 RAK  96 FOLIO:    169 DATUM:     04-08-1671 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis ter Geest 
  Munster 
   
 comparanten Droste, Maria Margaretha Erfgename Wed. H. v. Doetichom - kpt 
  Tegnegel, Reijner G.gnd Voogd Burgemeester  
  Droste, Agnis Erfgename v. het Muelenbeeck 
  Droste, Margaretha Erfgename Echtg. Johan G. gnt. Teg. 
  Schopinck, Geertruit Comparante Munster 
  Tegnegel, Johan G. gnd Gevolmachtigde  
  Doetichom, Johan Wolter v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, dochters van het huis Muelenbeeck, erfgenamen van Alard 

Droste toe der Muelenbeeck, geven een volmacht aan Johan G. gnd 
Tegnegel en Johan Wolter van Doetichom om een bedrag van duizend 
rijksdaalders te ontvangen van het Huis ter Geest te Munster ten laste van 
het Dom Kapittel van Munster en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

363 RAK  96 FOLIO:     169v DATUM:     16-09-1671 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenbergen, Johan Voogd en oom IUDr 
  Maten, Hermen van der Voogd en oom  
  Weteringe, Claes van de Comparant Echtg. E. vd Maten 
  Schinckel, Gerrit Meusen Executeur  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over Gerrit en Jan Steenbergen, zoons van Dubbelt 

Steenbergen, verklaren van Gerrit Meusen Schinckel ontvangen te hebben 
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het legaat dat Geertien Jans bij testament aan hen heeft vermaakt en 
vrijwaren hem van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

364 RAK  96 FOLIO:     169v DATUM:     11-09-1671 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en hof 
  Brunnepe, buiten de Hagenpoort, op den Oort 
   
 comparanten Veesenvelt, Jan Volmachtgever Lakenbereider 
  Langenburgh, ds Goswinus v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, weduwnaar van Femmigien Herms, geeft een volmacht aan ds 

Goswinus van Langenburgh om van Thomas Lubberts en echtgenote de 
koopsom en renten te vorderen van de verkoop van het huis, gelegen 
tussen de wheren van Claes Petersen Cammemaecker en Aefken Peters en 
daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

365 RAK  96 FOLIO:     170 DATUM:     21-09-1671 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijngerden, Joan van Comparant  
  Stuirman, Henrick Crachsten Voogd IUDr 
  Blanckevoort, Gerhardt Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden alle goederen in goede orde te 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

366 RAK  96 FOLIO:    170 DATUM:     23-09-1671 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenbergen, Johan Voogd IUDr 
  Veene, Arent van den Voogd  
  Schinckel, Gerrit Meuse Executeur  
     
 samenvatting Comparanten, ooms en voogden over het kind van wijlen Timen van den 
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Veen en Hendrickien Steenbergen, verklaren van Gerrit Meuse Schinckel het 
legaat te hebben ontvangen dat Geertien Jans bij testament aan hun pupil 
had vermaakt en af te zien van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

367 RAK   96 FOLIO:     170v DATUM:    14-10-1671  

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cressel, Jan Jansz Schuldenaar  
  Beeltsnijder, Wijer Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Wijer Beeltsnijder een bedrag van 

ƒ600 c.g., waarvan hij ieder half jaar ƒ50 c.g. zal betalen. Zo hij in gebreke 
mocht blijven, stelt hij zijn persoon en goederen als onderpand.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

368 RAK  96 FOLIO:    171 DATUM:     23-10-1671 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tegnegel, Johan G. gnt Volmachtgever Brgm.  -  voogd 
  Droste, Margarita Volmachtgeefster Echtgenote 
  Tegnegel, Rijner G. gnt Volmachtgever Voogd 
  Droste, Agnis Volmachtgeefster  
  Hel, Albert van Gevolmachtigde Kapitein-luitenant 
     
 samenvatting Comparanten, met de voogden over luitenant Jurrien G. gnt Tegnegel, 

hebben een volmacht verstrekt aan Albert van Hel, in dienst van de 
keurvorst van Brandenburg, om aan de overste Peluts over te dragen een 
bedrag van duizend rijksdaalders waarop comparanten recht hebben uit drie 
dorpen in het bisdom Munster, te weten van het dorp Ulden 1200 
rijksdaalders, van het dorp Waerslo 700 rijksdaalders en het dorp 
Sinnickhuijsen 100 rijksdaalders en verder alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Details in de akte. 
   

 

 

369 RAK  96 FOLIO:    171v DATUM:    21-10-1671 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Weerleman, Jan Wdn. van Maria Jans Vader 
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  Mande, Henrick  Voogd Mr metselaar 
  Weerleman, Gerrijt Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willem, Jan, Henrick en 

Berent Jans Weerleman als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ40 c.g. 
en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat 
een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. De vader 
verbindt hiervoor zijn persoon, goederen en traktement.  

   
 bijzonderheden De vader is ruiter in de compagnie van kolonel Haersolthe. 
   

 

 

370 RAK  96 FOLIO:     172    DATUM:    01-11-1671 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bruinestein, Joest Volmachtgever Echtpaar 
  Davidts, Leentien Volmachtgeefster  
  Davidtsz, Peter Volmachtgever Zwager  -  Absent 
  Ridder, Jacob Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt, namens zijn vrouw en zwager, een volmacht aan Jacob 

Ridder om zijn zaken waar te nemen, binnen of buiten rechten, hier en elders 
en te doen wat nodig is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

371 RAK  96 FOLIO:    172 DATUM:    04-11-1671 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wesicken, Jan Jacobsen Comparant  
  Schinckel, Gerrijt Meeusen Voogd  
  Harweijer, Aper Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden in goede orde alle goederen te 

hebben ontvangen die onder hen berustten en hen te bedanken voor het 
beheer met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

372 RAK  96 FOLIO:    172v DATUM:    06-11-1671 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Tongeren, Jan van Volmachtgever  
  Stege, Lubbert ter Volmachtgever  
  Stubbe, Cornelis Janssen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over Egbert Henricks Bisschop, geven een volmacht 

aan Cornelis Janssen Stubbe om zich te richten tot de kamer van de 
geoctroyeerde van de Oostindische Compagnie te Amsterdam om de soldij 
te vorderen die hun pupil tegoed heeft en daarbij te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

373 RAK  96 FOLIO:    173 DATUM:     30-12-1671 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Worst, Jacob Hansen Comparant Echtpaar 
  Steenbergen, Geertruit Comparante  
  Schinckel, Gerrit Meusen Oom  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun oom Gerrit Meusen Schinckel het legaat te 

hebben ontvangen dat hun tante Geertien Jans bij testament aan hen heeft 
vermaakt en waarvan hun oom het vruchtgebruik had, waarvoor zij hem 
bedanken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

374 RAK  96 FOLIO:    173 DATUM:    27-01-1671 (!) 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Banijer, Johan Gevolmachtigde  
  Heeckeren, Everhardt van Volmachtgever Landdrost Zutphen 
  Hendricks, Bijtgen Schuldenares Wed. Th. Cornelissen 
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgever, verklaart comparant van de weduwe van Thimen 

Cornelissen een bedrag van ƒ50 g.g. (van 28 stuivers) te hebben ontvangen 
met de rente; de originele brief van haar behuizing tegenover de Latijnse 
School is verdwenen en zal worden overhandigd indien deze mocht worden 
gevonden. 

   
 bijzonderheden Datum is waarschijnlijk: 1672. 
   

 

 

375 RAK  96 FOLIO:    173v DATUM:     25-01-1672 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed Huis, erf en where 
  Brunnepe 
   
 comparanten Herms, Johannes Wdn. van … Vader 
  Kock, Jan Voogd Op de Zuiderweert 
  Peters, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jannigien, Aeltien, 

Hermen en Trude Johannes als moeders erfdeel te hebben gereserveerd 
samen een bedrag van ƒ350 c.g., voor de dochters de lijfstoebehoren en 
voor de zoon zoveel netwerk dat hij er zijn brood mee kan verdienen; hij 
belooft hen lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het 
vruchtgebruik en stelt zijn huis als onderpand.   
NB. in de kantlijn: op 13-05-1672 heeft de vader van de voogden ƒ50 c.g. van 
het kinderbewijs ontvangen t.b.v. de pupilen. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

376 RAK  96 FOLIO:     174 DATUM:    03-02-1672 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coster, Jacob Volmachtgever Koopman Maastricht 
  Tollius, dr Philip Geod. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan dr Tollius om namens hem van 

de kantoren van Vollenhove, Mastenbroek of elders het geld te ontvangen 
dat kolonel Boudewijn van Soutlande wegens achterstallige soldij van de 
provincie tegoed heeft, deze kantoren te verplichten een bedrag van 125 
rijksdaalders te betalen wegens geleverde waren en alles te doen wat daarbij 
noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

377 RAK  96 FOLIO:    174 DATUM:    13-03-1672 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Jennechien Wed. van Jacob Dirxen Vogel Moeder 
  Ramaecker, Michiel H. Voogd  
  Roeloffs, Bartholt Voogd  
  Haen, Henrick Petersz Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor haar minderjarige kinderen Hette en Peter Jacobs 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van ƒ1200 c.g. 
en ieder een paard en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten 
leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik. 
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 bijzonderheden Geen 
   
 

 

378 RAK  96 FOLIO:    174v DATUM:    06-05-1672 

 onderwerp  Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Segers, Jan Peters Comparant  
  Cleef, Henrick Wilms van Voogd  
  Cops, Hendrick Woltersen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden zijn ouderlijke goederen ontvangen te 

hebben en bedankt hen voor het beheer ervan.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

379 RAK  96 FOLIO:    174v DATUM:     22-05-1672 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sipkes, Jan Schuldenaar  
  Duersten, Joost Hermens Overledene De boedel van … 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de boedel van Joost Hermens 

Duersten een bedrag van ƒ129-10, waarvan hij de helft, ƒ64-15, in Amsterdam 
aan de boedel heeft betaald en de rest aan de curator Dirck Lindenhoff, 
kantoor Amsterdam, zal betalen zodra hij weer iets heeft verdiend. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

380 RAK  96 FOLIO:    175 DATUM:    13-12-1672 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Maten, Jacob van der Schuldenaar  
  Velde, Jacob Henrixen ten Schuldeiser  
     
 samenvatting Wegens twee jaar achterstallige huishuur aan Jacob Henrixen ten Velde, 

verklaart comparant zijn lijfrente als onderpand te hebben gesteld.  
   
 bijzonderheden Geen 
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381 RAK  96 FOLIO:    175 DATUM:     10-03-1673 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenbergen, Jacob Wdn. Tuentien Denijs van Sarat Vader 
  Bollinck, Gerrit Voogd  
  Tongeren, Jan van Voogd Tollenaar 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Engele Steenbergen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. en de lijfstoebehoren die zij 
moet delen met haar halfzuster 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 
   

 

 

382 RAK  96 FOLIO:    175v DATUM:    09-04-1673 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tenninck, Jan Hermsen Wdn. van Elisabet Jans Vader 
  Rijcken, Hendrick Voogd  
  Albertsen, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Peter Jansen Tenninck als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 en de lijfstoebehoren 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 
   

 

 

383 RAK  96 FOLIO:    175v DATUM:    28-08-1673 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backer, Jan Jansen Comparant  
  Broeckhuisen, de weduwe Eigenares  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de weduwe Broeckhuisen te hebben ontvangen een 

verzegelde brief betrekking hebbend op enige landerijen in de regio Zutphen 
ter waarde van ƒ2000 c.g., waarvoor hij als verzekering aan haar een bedrag 
van ƒ300 c.g. betaalt en belooft als een goede pandhouder voor het 
document te zorgen. 
NB. in de kantlijn: op 31-07-1677 heeft de weduwe van comparant verklaard 
de brief te hebben teruggegeven aan de voogden over de kinderen van 
eigenares en haar onderpand van ƒ300 weer te hebben ontvangen. Aert 
Keppel wordt borg voor de eventuele aanspraken op de brief. 
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 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   
 

 

384 RAK  96 FOLIO:    176 DATUM:    09-01-1674 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Potgijter, Jan Gerritsen Wdn. van … Vader 
  Gerritsen, Hendrick Voogd  
  Vrijdags, Evert Jansen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Roelof en Gerrit Jansen 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ550 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. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

385 RAK  96 FOLIO:     176 DATUM:     18-02-1674 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pastoer, Jan Borg  
  Daems, Jan Borg  
  Barten ,Jan Overledene De boedel van … 
     
 samenvatting Comparanten hebben zich borg gesteld ten behoeve van de erfgenamen van 

Jan Barten voor de eventuele schulden en aanspraken op de boedel voor 
een periode van één jaar en één dag.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

386 RAK  96 FOLIO:    176 DATUM:     06-04-1674 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geel, Jan Hermsen Volmachtgever  
  Brouwer, Berent Clasen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Berent Clasen Brouwer om de 

nalatenschap van Hendrick Lubbertsen en Risseltien Willems te helpen 
inventariseren en scheiden, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
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387 RAK  96 FOLIO:    176v DATUM:    17-03-1674 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nijhoff, Jan Arentsen Wdn. van Hilligien Soetemans Vader 
  Egberts, Hermen Voogd  
  Cornelissen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aeltien en Margarita 

Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd de lijfstoebehoren met het 
zilver/goud en belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te 
doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

Mei 1674: zie de bewijzingen van Jan Dircksen Smitt onder 05-01-1691 wegens vergissing. 

388 RAK  96 FOLIO:    176v DATUM:    19-05-1674 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Vos, Jan Woutersen Volmachtgever Schepen Wesep 
  Langenburg, Gooswinus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Gooswinus Langenburg om in 

der minne of gerechtelijk te vorderen van Helmich Roeloffsen Backer een 
bedrag van ƒ400 c.g. met rente waar hij, comparant, recht op heeft vanwege 
de kooppenningen van ⅓ deel van het huis dat hij heeft verkocht en dat bij 
de overdracht betaald zou worden naar stadsrecht. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

389 RAK  96 FOLIO:    177 DATUM:    17-06-1674 

 onderwerp Transport van goederen 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Ronckers, Jan Comparant  
  Arentsz, Jan Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart al zijn goederen, roerende en onroerende, te hebben 

overgedragen aan Jan Arentsz voor een bepaald bedrag. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

390 RAK  96 FOLIO:    177 DATUM:    27-08-1674 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gemrich, Jannis Volmachtgever  
  Ridder, Jacob Gevolmachtigde Advocaat 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Jacob Ridder om namens hem 

te procederen tegen Wessel Joosten Visscher om zijn persoon en goederen 
en verder tegen iedere andere crediteur die hij hier mocht hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

391 RAK  96 FOLIO:     177 DATUM:    11-09-1674 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schout, Jan Arentsen Wdn. van … Vader 
  Roelofs, Gerrit Voogd  
  Hendricks, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geertien, Arent en 

Gritien Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag 
van ƒ312 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 22-07-1675 is er beslist dat comparant met ƒ200 c.g. 
mag volstaan; op 21-05-1680 hebben Schepenen en Raad toegestaan dat hij, 
comparant, zijn koopmanschap voortzet en ƒ100 c.g. opneemt gevestigd op 
een huis in Meppel dat ook onderpand is voor het kinderbewijs; op 19-01-
1687 bedankt Geertien haar voogden en op 18-05-1692 doet Arent hetzelfde.. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

392 RAK  96 FOLIO:    177v DATUM:    09-10-1674 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lock, Jan Jansen - jr Volmachtgever  
  Ridder, Jacobus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jacobus Ridder om al zijn zaken uit 

te voeren, zowel binnen als buiten rechten, met macht van substitutie. 
   
 bijzonderheden Geen 
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393 RAK  96 FOLIO:     177v DATUM:     15-10-1674 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Piters, Jan Comparant  
  Hermsen, Johannes Voogd  
  Raloffsen, Rutger Voogd  
     
 samenvatting Comparant, oom van Marrijtien Pieters, minderjarige dochter van Huijbert 

Pietersen en Annigien Pieters, verklaart van haar voogden het geld dat onder 
hun berusting was, te hebben ontvangen en bedankt hen voor het beheer 
ervan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

394 RAK  96 FOLIO:    178 DATUM:    28-10-1674 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wennekes, Jan Wdn. van Lijsebeth Caspers Vader 
  Boldewijnsen, Dirck Voogd  
  Berentsen, Dirck Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Dirckien Jans als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g. en de 
lijfstoebehoren en belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te 
doen wat en goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

395 RAK  96 FOLIO:     178 DATUM:     08-12-1674 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bleecker, Jan Jansen Borg Voogd 
  Willemsz, Gerrit Borg Voogd 
     
 samenvatting Comparanten beiden voogd over de kinderen van Hendrick Isebrantsen en 

Dirckien Lous, hebben zich borg gesteld voor het erfhuis om de schulden te 
betalen. Hendrick Stoffers, ook voogd, heeft de borgtocht eveneens 
aangenomen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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396 RAK  96 FOLIO:     178 DATUM:    17-12-1674 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Brouwerij met annexis 
  Kampen, bij de stenen brug 
   
 comparanten Nieuwhof, Jannigien Schuldenares Wed. Albert Credier 
  Steenbergen, J. Momber Secretaris 
  Claes, Engeltien Schuldeiseres De erven van … 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan de erven van Engeltien Claes een 

bedrag van ƒ1000 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt 
de brouwerij.  
NB. in de kantlijn: op 04-02-1678 heeft Cornelis Fransen, echtgenoot van 
Jennechien Nijhof, de bekentenis van jaar tot jaar gerenoveerd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

397 RAK  96 FOLIO:     178v DATUM:      23-12-1674 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claes, Jannigien Wed. van Lubbert Jansen Moeder 
  Coertsen, Herman  Voogd  
  Lindenhoff, Dirck Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Lubberts als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 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 
   

 

 

398 RAK  96 FOLIO:     178v DATUM:    24-12-1674 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hertman, Ibo Comparant Echtpaar 
  Berents, Geertien Comparante  
  Dircks, Jacob Voogd  
  Wolthuijs, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden een goede afrekening van hun 

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

   
 bijzonderheden Geen 
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399 RAK  96 FOLIO:    179 DATUM:     21-01-1675 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Jannigien Comparante Wed. Isack Stroo 
  Dircksen, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van de voogd over haar kinderen een bedrag van ƒ300 

te hebben ontvangen, afkomstig van de erfenis van haar grootmoeder uit 
Twente. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

400 RAK   96 FOLIO:    179 DATUM:     28-01-1675 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Jans, Jannigien Schuldenares Wed. Isaack Stroo 
  Steenbergen, J. Momber Secretaris 
  Wijnhout, Albert Clasen Schuldeiser Overleden - echtpaar 
  Hendrix, Trijntien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij en wijlen haar echtgenoot in mei 1663 van 

Albert Clasen Wijnhout en echtgenote een bedrag van ƒ1400 c.g. hebben 
ontvangen om de verbouwing van hun huis te betalen. Zij hebben inmiddels 
afgelost ƒ400 c.g. en zijn dus nog ƒ1000 c.g. tegen 5 procent per jaar 
schuldig aan de weduwe, waarvoor zij hun verbeterde huis als onderpand 
stellen. 
NB. in de kantlijn: op 08-07-1680 heeft schuldenares het huis overgedragen 
aan schuldeiseres. Zie Boek van Opdrachten 08-07-1680. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

401 RAK  96 FOLIO:    179v DATUM:    30-01-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. Huis, erf en where genaamd de Golden Haen 
      Kampen, Vloeddijk 
  2. Huis, erf en where, bewoond door Teunis Peters 
      Kampen, Burgwal 
  3. Huis, erf en where (woonhuis) 
      Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Haen, Jan Berentsen Wdn. van Margareta Peters Vader 
  Pastoor, Laurens Voogd  
  Winterwijck, Gerrit Gerrits Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Bettien, Petrus, 
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Claertien, Lijsebet en Berent Jansen Haen als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd ieder honderd daalder (van 30 stuivers) en nog honderd 
rijksdaalders waarvan de vader levenslang het vruchtgebruik heeft. Hij 
behoudt de lijfstoebehoren, waarvoor hij aan de dochters een bed met 
toebehoren geeft of ƒ40. Als onderpand stelt hij zijn vaders huis, de helft van 
het huis van Teunis Peters op de Burgwal en zijn woonhuis. Hij belooft hen 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed 
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 09-02-1678 heeft comparant, met toestemming van 
Schepenen en Raad, ƒ1000 betaald aan de borgen op de goederen van de 
grootvader, waardoor het huis op de Oudestraat niet meer tot het verband 
van het kinderbewijs behoort; op 23-02-1689 bedankt Bettien haar voogden 
met belofte van vrijwaring; op 16-07-1708 doen Claartje en Elisabeth 
hetzelfde. 

   
 bijzonderheden Zie verder onder letter J dd 25-11-1676, akte 439. 
   

 

 

402 RAK  96 FOLIO:    180 DATUM:     07-05-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claes, Jennechien Wed. van Rutger Engberts Moeder 
  Weert, Jacob van de Voogd  
  Cuijper, Willem Helmichsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Anna, Lutgert en 

Berent Rutgers als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag 
van ƒ450, waarbij inbegrepen de opbrengst van vaders kleren; zij belooft hen 
lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

403 RAK  96 FOLIO:     180 DATUM:     14-05-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Welmers, Jennechien Wed. van Jan Dircksen Moeder 
  Welmers, Berent Voogd  
  Wessels, Warner Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geessien en Welmer 

Janssen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van 
ƒ67 c.g., voor Geessien een bed en voor Welmer een pink. Zij heeft het 
vruchtgebruik en belooft hen lezen en schrijven te laten leren en te doen wat 
een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 26-05-1685 heeft de moeder t.g.v. haar 3

e
 huwelijk en 

het overlijden van de dochter, het kinderbewijs voor de zoon verhoogd naar 
ƒ150 c.g. én de pink. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

404 RAK  96 FOLIO:     180v DATUM:    02-06-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coops, ds Johannes Wdn. van Sara Rijnvis Vader 
  Wende, Jan Dircksz Voogd Burgemeester 
  Coops, Marten Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Martinus, Everhardus, 

Sara, Eva, Anna Maria, Johannes, Petrus, Aletta en Jacobus Coops als 
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ5400 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 
   

 

 

405 RAK  96 FOLIO:    181 DATUM:     17-06-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis 
  De Hage, jurisdictie Helmond 
   
 comparanten Albers, Joesien Wed. van Theunis Theunissen Moeder 
  Bosch, Frans van den Voogd  
  Smit, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Grietien, Antonij, 

Thijs en Albert Teunissen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen 
een bedrag van ƒ100 als resterende kooppenningen van een huis in der 
Hage, jurisdictie Helmond; zij belooft hen lezen, schrijven, naaien en een 
ambacht te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

406 RAK  96 FOLIO:     181 DATUM:     26-07-1675 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Elsacker, Johannes Comparant  
     
 samenvatting Comparant, die een attest vraagt over zijn gedrag ten tijde van zijn verblijf in 

Kampen en te horen krijgt dat hij zijn hospes geslagen zou hebben en in 
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gebreke is gebleven met de betaling van de boete van 50 g.g., verklaart bij 
handtasting dat hij toen ruzie met zijn vader had en niet over geld beschikte, 
maar de boete nu zal betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

407 RAK  96 FOLIO:     181v DATUM:    05-08-1675 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Carsten, Jan Volmachtgever  
  Loteren, Steven van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Steven van Loteren om al zijn zaken 

hier in de stad waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten, met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

408 RAK  96 FOLIO:     181v DATUM:     22-08-1675 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricksz, Coendert Comparante De weduwe van … 
  Thomassen, Lubbert Comparant  
  Hendricks, Louwe Comparante De echtgenote van … 
  Onckhuijsen, Dirck Borg  
     
 samenvatting Comparanten verklaren, als voogden, dat Louwe Hendricks nog recht had op 

een bedrag van ƒ19-19 dat hij nu heeft ontvangen; de voogden worden 
bedankt voor het beheer en Dirck Onckhuijsen staat borg voor de eventuele 
aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

409 RAK  96 FOLIO:     182 DATUM:     07-09-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Jan Wdn. van Trijntien Tunis Vader 
  Stevens, Roelof Voogd  
  Christiaensen, Christiaen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Grietien en Jan Jansen 
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als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ10 c.g. en moeders 
kleren en belooft hen lezen, schrijven en een ambacht te laten leren en te 
doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

410 RAK  96 FOLIO:     182 DATUM:     21-10-1675 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Borne, Jan van Schuldenaar Echtpaar 
  Denecamps, Ida Hendricks Schuldenares  
  Jacobsen, Claes Schuldeiser Urk 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Claes Jacobsen een bedrag van 

ƒ400 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand gelden al hun 
roerende en onroerende goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

411 RAK  96 FOLIO:     182v DATUM:     19-11-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jelisen, Jan Wdn. van Trijntien Jansen Vader 
  Nieuwenbugh, Arent J. v . Voogd  
  Bruijns, Willem Gerritsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Annetien Jans als 

moeders 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 van 
een goed vader wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

412 RAK  96 FOLIO:     182v DATUM:     27-11-1675 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tongeren, Jan van Borg  
  Ploegh, Dirck Albertsen Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant heeft zich borg gesteld voor Dirck Albertsen Ploegh in zijn zaak 
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tegen Jacob Steenbergen, om geen ander recht te accepteren dan dat van de 
stad Kampen, de uitspraak te respecteren en garant te staan voor de kosten 
en de eventuele reconventie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

413 RAK  96 FOLIO:     183 DATUM:     08-12-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Jutte Wed. Huibert Petersz Moeder 
  Weijdeman, Albert Coopsen Voogd  
  Aertsen, Aert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Annigien Huibers als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

414 RAK  96 FOLIO:    183 DATUM:     08-01-1676 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dijck, Johannes van Comparant  
  Dijck, Cornelis van Comparant  
  Heidanus, ds Voogd Conrector 
  Leuw, Lambert Jansz Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, beiden meerderjarig, verklaren hun voogden te bedanken voor  

het goede beheer. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

415 RAK  96 FOLIO:     183v DATUM:     15-01-1676 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eepe, Hendrick van Voogd  
  Hermsz, Reinder Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van Jan Pouwelsen, Albert en 

Marregien Jans, verklaren dat zij vanwege de verkoop van de moeders 
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kleren een bedrag van ƒ125 hebben ontvangen, waarvan de rente aan de 
kinderen ten goede komt. 

    
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

416 RAK  96 FOLIO:     183v DATUM:     11-02-1676 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Jannigien Schuldenares Wed. Isack Stroo 
  Steenbergen, J. Momber Secretaris 
  Backer, Thunis Helmigsen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Thunis Helmigsen Backer een 

bedrag van ƒ300 c.g. met rente volgens obligatie dd 01-01-1669 gepasseerd 
op Aelt Jansz Schene, waarvoor zij haar persoon en goederen als onderpand 
stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

417 RAK  96 FOLIO:     184 DATUM:     14-02-1676 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Jennechien Schuldenares Wed. Isack Stroo 
  Gerritssen, Wijchman Schuldeiser  
  Ridder, Lambert Jurriaensen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Wijchman Gerritsen een bedrag 

van ƒ122, afkomstig van een lening die wijlen haar echtgenoot had  
opgenomen van de voogd van schuldeiser; zij belooft deze tegen 4 procent 
te betalen waarvoor zij haar goederen als onderpand stelt.  
NB. in de kantlijn: op 03-12-1681 meldt Thijman van Zutphen alles te hebben 
ontvangen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

418 RAK  96 FOLIO:     184 DATUM:     23-02-1676 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pau, Johan Volmachtgever Drogist - Amsterdam 
  Hanius, Franciscus Gevolmachtigde IUDr 
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 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Franciscus Hanius om een 
bedrag van ƒ249-08 te vorderen van Johannes Leonards, waarvoor deze in 
gebreke is gebleven en zijn andere debiteuren die niet betaald hebben, in 
rechte aan te spreken en te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

419 RAK  96 FOLIO:     184v DATUM:     23-02-1676 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ackerman, Jacob Jobsen Volmachtgever Vlasverkoper - Rotterdam 
  Hanius, Franciscus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Franciscus Hanius om van de 

weduwe van Gerrit Jansz, in der minne of gerechtelijk, te vorderen het 
bedrag dat hem, comparant, toekomt en verder al zijn debiteuren tot betaling 
te dwingen en verder alles te doen wat comparant zelf ook gedaan zou 
hebben, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

420 RAK  96 FOLIO:     184v DATUM:     10-03-1676 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsen, Johan – de jonge Schuldenaar  
  Benten, ltn.  Arnolt Schuldeiser Echtg. Cundra v. Dijck 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan luitenant Arnolt Benten een bedrag 

van ƒ500 c.g. tegen 4½ procent per jaar en twee jaar achterstand in rente, te 
betalen in 1677 en de verlopen rente over 6 à 8 weken. Hij stelt daarbij zijn 
goederen als onderpand zoals bij beslaglegging. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

421 RAK  96 FOLIO:    185 DATUM:     16-03-1676 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Juttien Wed. van Roebert Hendricksz Moeder 
  Hermsz, Wijcher Voogd  
  Jacobs, Hermen Voogd  
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 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Trijntien Roebert als 
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft haar goed groot te 
brengen en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

422 RAK  96 FOLIO:     185 DATUM:    21-03-1676 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Het goed Klein Schoulenburch 
  Ambt van Olst 
   
 comparanten Dois, Johan Volmachtgever Majoor infanterie 
  Lintlo van d’Eeze, Margareta O. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote Margareta Odilia 

Lintlo van d’Eeze om ten overstaan van zijn neef Wilhelm Dois geld op te 
nemen, hun vaste goederen te hypothekeren en te verkopen en over te 
dragen, met name het verkochte goed Klein Schoulenburch en verder alles 
te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

423 RAK  96 FOLIO:    185v DATUM:    03-05-1676 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Twee huizen aan elkaar 
  Kampen, Burgwal, één hoek Ekstersteeg, het andere naast de Rijnvisch 
   
 comparanten Clouwen Johannes Comparant  
  Wijringen, Jonas Curator  
  Willemsen, Gerrit Curator  
     
 samenvatting Comparant verklaart uit handen van de curatoren over de boedel van Claes 

Aertsen op Coelvoet een bedrag van ƒ1000 c.g. met rente te hebben 
ontvangen, afkomstig van een verzegeling dd 06-06-1671 en als onderpand 
te stellen twee huizen op de Burgwal, met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

424 RAK  96 FOLIO:     186 DATUM:     02-06-1676 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Molter, Jan Wdn. van Lijsebeth Hanius Vader 
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  Molter, Jacob Voogd  
  Duijtsche, Roeloff Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Margrieta Molter als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

425 RAK  96 FOLIO:    186 DATUM:     05-06-1676 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricksz, Jan Wdn. van … Vader 
  Roelofs, Gerrit Voogd  
  Roelofs, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Leonart, Jelis, 

Peter en Willem Jansz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ12 
c.g. en belooft hen lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een goed 
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

426 RAK  96 FOLIO:     186v DATUM:     06-06-1676 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bijsterbosch, Jan Gerritsen Wdn. Annechien v. Erckelens Vader 
  Erckelens, Jan Voogd  
  Bijsterbosch, Jan Martensen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Marrechien en Gerrit 

Janssen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ600 
c.g. dat de voogden na overlijden van de vader uit de boedel zullen vorderen,  
waarvan de vader het vruchtgebruik heeft en waarvan de helft te versterven 
is van het ene kind op het andere, de rest op de vader; hij belooft hen een 
passende uitzet te geven, lezen, schrijven, naaien 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 18-01-1703 bedanken de pupillen hun voogden, ook de 
nieuwe, voor het goede beheer van hun goederen met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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427 RAK  96 FOLIO:     187 DATUM:     13-06-1676 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Jennechien Wed. van Hermen Blickmeijer Moeder 
  Blickmeijer, Jan Jansen Voogd  
  Berentsen, Willem  Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Hermsen als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 en belooft hem lezen, schrijven en een 
ambacht te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

428 RAK  96 FOLIO:     187 en 192 DATUM:    31-12-1676 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Hofstraat, achter het huis van Verhage Cornelis 
   
 comparanten Schinckel, Jan Meeussen Wdn. Driessien Jacobs Talen Vader 
  Erkelens, Gosen Voogd  
  Tongeren, Berent van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Anna, Jan, Gerrit en 

Trijntien Schinckels als moeders erfdeel te hebben gereserveerd zijn huis, 
met het recht tot de pomp op het erf van Verhagen en verder de kleding en 
drie gouden ringen; hij belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren 
en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

429 RAK  96 FOLIO:    187v  DATUM:     23-06-1676 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Melsers, Ida Volmachtgeefster Wed. Piter Brachts 
  Nuis, H. Momber Secretaris 
  Hanius, dr F. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante, afkomstig uit Dordrecht, verstrekt een volmacht aan dr F. 

Hanius om namens haar te procederen over de erfenis die Piter van der 
Keurbeke van Albertus van Hell, overleden in Lipstad, toekomt en wel over 
een bedrag van ƒ410 c.g. als betaling aan Keurbekens Compagnie, met rente 
en dan nog voor een bedrag van ƒ110-05 dat haar broer ook toekomt.  

   
 bijzonderheden Geen 
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430 RAK  96 FOLIO:    187v DATUM:      06-07-1676 
 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Blanckevoort, jkr Johan Borg  
  Blanckevoort, jkr Wilem Begunstigde  
  Hemert, jkr Jacob van Begunstigde  
  Tegnegel, Beatrix G. gnt Begunstigde Echtg. N. Eck 
  Tegnegel, Hendrina Begunstigde Wed. Grevincks 
     
 samenvatting Comparant stelt zich borg voor diverse personen vanwege de legaten van 

jkr Jan Bosman die aan hen zijn toegekend, als garantie voor de acceptatie 
van het recht van de stad en voor de reconventie (weerwoord). 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

431 RAK  96 FOLIO:     188 DATUM:     29-07-1676 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ridder, Jacob Schuldenaar IUDr - muntmeester 
  Benier, Arent Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant, voogd over de kinderen van Reiner Haninck, verklaart schuldig 

te zijn aan Arent Benier een bedrag van ƒ324 c.g., minus de rente die hem 
toekomt, dat hij belooft met een maand vanaf heden gerekend, te zullen 
betalen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

432 RAK  96 FOLIO:    188v DATUM:    17-08-1676 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Groote Wesenvelt, Jan Jansen v.‘t Schuldenaar  
  Murrienbergh, Willem Schuldeiser Deventer 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Murrienbergh een bedrag 

van ƒ150 c.g. waarvoor hij al zijn gerede en ongerede goederen als 
onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Deventer: in de Wolle Sack. 
   

 

 

433 RAK   96 FOLIO:    188v DATUM:     26-08-1676 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Fockingh, Jacob Volmachtgever IUDr 
  Lulofs, Albertus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Albertus Lulofs om al  zijn 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

434 RAK  96 FOLIO:     189 DATUM:     11-09-1676 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Jan – de jonge Schuldenaar  
  Heidanus, ds Laurentius Schuldeiser Conrector 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan ds Laurentius Heidanus een bedrag 

van ƒ200 c.g. dat hij belooft terug te betalen op 27-04-1677 met rente, 
waarvoor zijn roerende en onroerende goederen onderpand zijn, zoals bij 
beslaglegging. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

435 RAK  96 FOLIO:     189 DATUM:    09-10-1676 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cremer, Jurrien Schuldenaar  
  Wegenar, Dirck Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dirck Wegenar een bedrag van ƒ32-

09 dat hij belooft terug te betalen met 8 weken, waarvoor zijn persoon en 
goederen onderpand zijn, zoals bij beslaglegging. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

436 RAK  96 FOLIO:     189v DATUM:    24-10-1676 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Het land 
  Kamperveen 
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 comparanten Ligger, Aeltien Schuldenares  
  Ligger, Claes Schuldenaar  
  Ligger, Francke Schuldenaar  
  Meijerinck, Jan Schuldenaar Echtg. wed. R. Ligger 
  Prins, Hendrick Hendricksen Schuldeiser De erven van … 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Jan Ligger, verklaren schuldig te zijn aan de 

erfgenamen van Hendrick Hendricksen Prins uit Grafhorst, n.l. Lubbe, 
Jacobjen, Arentien en Hendrick Hendricksen, een bedrag van ƒ350 c.g. tegen 
5 procent per jaar. Als onderpand stellen zij hun roerende en onroerende 
goederen en speciaal hun land in Kamperveen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

437 RAK  96 FOLIO:     190 DATUM:     24-10-1676 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsen, Jan Comparant Stadsomroeper 
  Luijcksen, Hendrick Oom Custos 
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn oom de erfenis van zijn tante Femme Jans te 

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

 

 

438 RAK  96 FOLIO:     190v DATUM:     25-11-1676 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Molter, Jacob Wdn. van Femmetien Herms Vader 
  Molter, Jan Voogd  
  Roelofs, Bartelt Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Trijntien, Jan, Albertien, 

Lummetien en Maria Molters als moeders erfdeel te hebben gereserveerd 
samen ƒ10 c.g. 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 
   

 

 

439 RAK  96 FOLIO:     190v DATUM:     25-11-1676 

 onderwerp Onderpand 
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 onroerend goed Zie akte 401 
   
 comparanten Tegnegel, Reiner G. gnt Comparant Burgemeester 
     
 samenvatting Omdat de voogden over de kinderen van Jan Berentsen Haen bemerkten dat 

er nog een borgtocht van ƒ1000 c.g. uitstond en dat de vader van Jan 
Berentsen Haen zich borg had gesteld op basis van zijn huis, heeft de 
burgemeester de volgende garantie gesteld, dd 18-11-1676: om problemen te 
voorkomen bij eventueel in gebreke blijven, wat ten koste van de kindsdelen 
zou gaan, zal Jan Berentsen Haen zijn huis op de Oudestraat als onderpand 
moeten stellen en zal de burgemeester, indien nodig, geen aanspraak maken 
op het huis van de grootvader. 

   
 bijzonderheden Zie: akte 401. Verder is nog vermeld dat de echtgenote van Jan Berentsen 

Haen “van hem geweken is”. 
   

 

 

440 RAK  96 FOLIO:  191v DATUM:     01-12-1676 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Buiten Nieuwstraat, tussen de erven v. Steenwijck en G. Passer 
   
 comparanten Jansen, Jan Schuldenaar Echtpaar 
  Clasens, Griete Schuldenares  
  Berentsen, Gerrit Schuldeiser Echtpaar 
  Jans, Jennechien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de stadsroededrager Gerrit 

Berentsen en echtgenote een bedrag van ƒ150 c.g. tegen 5 procent per jaar 
vanwege een bepaalde verzegeling gevestigd op een huis en hof en een 
gemaakte afspraak en beloven nu het geld te betalen tegen Pasen 1677 met 
de rente vanaf 01-09-1676, waarvoor zij hun verbouwde woonhuis als 
onderpand stellen.  
NB. in de kantlijn: op 23-04-1677 is de schuld betaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

Akte Jan Meeussen Schinkel, zie folio 187, nummer 428. 

441 RAK  96 FOLIO:     192v DATUM:    01-02-1677 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Buiten Nieuwstraat, naast Berent Hendricksen 
   
 comparanten Gerbrantsen, Jennechien Wed. van Jan Gijsbertsen  Moeder 
  Maten, Laurens van der Voogd  
  Tongeren, Warner van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Catharina, Gerbrant 

en Betien Jans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ75 c.g., gevestigd 
op een huis en haar roerende goederen en belooft hen lezen, schrijven, 



152 
 

naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

442 RAK  96 FOLIO:    193 DATUM:    16-10-1669 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Lollius, Lubbert Comparant Echtpaar 
  Peters, Jannigien Comparante  
  Ridder, Lambert Jurriansen Voogd  
  Rademaker, Michiel Hendr. Voogd  
     
 samenvatting Comparanten bedanken de voogden van Jannigien voor het beheer van haar 

vaders goederen en die van haar overleden broer, die zij in goede orde heeft 
ontvangen; zij vrijwaart hen van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

443 RAK  96 FOLIO:    193 DATUM:     23-02-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrix, Lubbigien Wed. Hermen Henrixs Hartog Moeder 
  Worst, Willem Dirxs Voogd  
  Rentinck, Bartolt Egbertsz Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Henrick als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. en belooft hem lezen, schrijven en 
naaien (!) te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

444 RAK  96 FOLIO:     193v DATUM:     28-006-1670 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsz, Luukas Schuldenaar  
  Meijer, Dirck Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dirck Meijer een bedrag van ƒ18 dat 

hij per week wil aflossen met 10 stuivers. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

445 RAK  96 FOLIO:     193v DATUM:     23-08-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thijsen, Luckas Wdn. van Annetien Jans Vader 
  Luckassen, Peter Voogd  
  Worp, Jan Thijsen v.d. Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Thijs, Clara en Janneke 

Luijckas als moeders erfdeel te  hebben gereserveerd samen een bedrag van 
ƒ150 c.g., de zoon een mantel en een kostuum, de dochters een bed met 
toebehoren en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en 
te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

446 RAK  96 FOLIO:     194 DATUM:    14-10-1670 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Lambert Volmachtgever  
  Ridder, Jacob Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Jacob Ridder om namens hem, 

in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen tegen de erven van 
Aeltien Kost en alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

447 RAK  96 FOLIO:     194  DATUM:     04-03-1671 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Lubbiegien Comparante  
  Peters, Maria Comparante  
  Sluijter, L. Momber Secretaris 
  Backer, Thonis Helmichsen Voogd  
  Kuijter, Thonis Henricks Voogd Overleden 
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden de ouderlijke goederen te hebben 
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ontvangen, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

448 RAK  96 FOLIO:    194v DATUM:     07-03-1671 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerker, Lubbertus Wdn. Geertruit Bartelts v. Egmont Vader 
  Egmont, Nicolaus van Voogd  
  Vos, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Elisabeth Claes als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd alle goederen die haar moeder 
geërfd heeft van Barbara van der Oover uit Amsterdam, dan ƒ75 c.g. en de 
lijfstoebehoren, die zullen worden verkocht; de vader heeft het 
vruchtgebruik. Hij belooft haar lezen, schrijven, naaien en wat verder 
passend is te laten leren en te doen wat van een goed vader wordt verwacht, 
waarmee de voogden tevreden zijn.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

449 RAK  96 FOLIO:    195 DATUM:     18-04-1671 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lotteren, Lisabeth van Wed. van Hendrick van Dursten Moeder 
  Borenhof, Jan Kiersen Voogd  
  Weert, Egbert van de Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Arminia van Dursten 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. en een bed met 
toebehoren; zij belooft haar 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 
   

 

 

450 RAK  96 FOLIO:     195 DATUM:     26-06-1671 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mensen, Lijffert Schuldenaar  
  Mense, Hermtien Schuldenares Zuster 
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 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn zuster een bedrag van ƒ100 

c.g., dat hij belooft terug te betalen heden over een jaar tegen een rente van 
5½ procent. Zijn persoon en goederen staan garant. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

451 RAK  96 FOLIO:     195v DATUM:     03-08-1671 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stege, Lubbert ter Comparant  
  Stege, Jan Dirxen ter Comparant  
  Veen, Albert Comparant Echtpaar 
  Stege, Grietien Dirx ter Comparante  
  Backer, Tuenis Helmichsen Voogd  
  Sallick, Roeloff Jansen van Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun voogden alle goederen die zij in berusting 

hadden, te hebben ontvangen en hen te bedanken voor het beheer ervan. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

452 RAK  96 FOLIO:     195v DATUM:     30-01-1672 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Leenderts, Leendert Wdn. Aeltien Everts Vader 
  Sein, Thonis Leendertsen Voogd  
  Willemsen, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Lijsbeth Leenders als 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

453 RAK  96 FOLIO:     196 DATUM:     05-12-1672 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Lubbetien Wed. van Claes Bartholts Moeder 
  Dijck, Peter Elbertsen van Voogd  
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  Claesz, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Stijntien, Bartholt en 

Peter Claesen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag 
van ƒ450 c.g., te versterven van het ene kind op het anderen en belooft hen 
lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat van 
een goede moeder wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

454 RAK  96 FOLIO:   196 DATUM:    23-11-1672 

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Lubbert Voogd  
  Sijmontsen, Philips Voogd  
  Elburg, Hermen Henrix van Oom  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over het kind van wijlen Berent Lubberts bij zijn 

eerste vrouw Jennigien Egberts, verklaren met de stiefmoeder te zijn 
overeengekomen dat zij ƒ6 c.g. zal uitkeren en een rok met broek, die zij ook 
hebben ontvangen en waarvoor zij haar bedanken; de oom vertrekt met het 
kind naar Elburg om het daar te verzorgen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

455 RAK  96 FOLIO:    196v DATUM:     02-10-1673 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijcks, Lijsien Wed. van Barthold Jansz Moeder 
  Sticker, Alebert Voogd  
  Jansz, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Rijck 

Bartholtsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ60 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, waarvoor zij haar landerijen in Mastenbroek als 
onderpand stelt. 
NB. in de kantlijn: op 25-01-1696 bedanken de jongens hun voogden voor het 
goede beheer van hun vaders goederen met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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456 RAK  96 FOLIO:     196v DATUM:     17-01-1674 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Leendert Wdn. van … Vader 
  Lubbertsen, Gerrit Voogd  
  Lambertsen, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lubbert, Aeltien en Jan 

Leenders als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12 c.g. en belooft 
hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat van een 
goed vader wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

457 RAK  96 FOLIO:     197 DATUM:     23-01-1674 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubbers, Lutgertien Wed. Hendrick Jacobsen Twight Moeder 
  Hoolboom, dr Rudolphus Voogd  
  Lubbertsen, Thomas Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jacob, Hillegien, 

Luickas, Hendrick en Steventien Hendricks als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd ƒ100 c.g. samen en de helft van de goederen die zij heeft 
geërfd; 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

458 RAK  96 FOLIO:     197 DATUM:     12-02-1674 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Louw Wdn. van … Vader 
  Otten Thuenis Voogd  
  Willemsen, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Johannes Louws als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 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 Naam overledene is niet vermeld. 
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459 RAK  96 FOLIO:     197v DATUM:      21-04-1674 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Stege, Lubbert ter Borg  
  Backer, Herms Claessen Borg  
     
 samenvatting Comparanten hebben zich borg gesteld voor alle achterstallige landpacht 

van het erve door Thijs Dirxsen bewoond, opgelopen tot een bedrag van 
ƒ800 c.g., waarvan zij de helft zullen betalen wanneer hij het erf verlaat en de 
andere helft met St. Jan a.s.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

460 RAK  96 FOLIO:    197v DATUM:     23-04-1674 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hagedooren, Lambert Hermsz Volmachtgever  
  Boldewijnsen, Boldewijn Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Boldewijn Boldewijnsen om 

zijn, comparants, zaken hier waar te nemen, zowel die van de erfenis van  
zijn tante als andere, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Toegevoegd boven of i.p.v. de naam van comparant: Hendrick 
   
 

 

461 RAK  96 FOLIO:     197v DATUM:     28-06-1674 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pondt, Lambert Jansz Volmachtgever  
  Eeckholt, Karst Volmachtgever  
  Elburgh, Arent van der Gevolmachtigde  
  Caspersen, Enghbert Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Arent van der Elburgh en 

Enghbert Caspersen om de zaken en erfenissen van hun pupillen in het 
erfhuis van Annegien Hendricks weduwe van Otto Herms waar te nemen en 
te regelen en alles te doen wat zij zelf ook gedaan zouden hebben, indien 
aanwezig.  

   
 bijzonderheden Geen 
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462 RAK  96 FOLIO:     198 DATUM:    12-11-1674 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thonis, Lubbichien Wed. van Dirck Roelofs Moeder 
  Vos, Roelof Janssen Voogd  
  Creul, Jan Henrixen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Jannichien Dirx als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 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. Zij heeft het 
vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

463 RAK  96 FOLIO:     198 DATUM:     25-01-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Lubbigien Wed. van Reijnder Bartelsen Moeder 
  Bartolsen, Reinder Voogd  
  Voogel, Dirck Willemsz Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochters Hendrickien en 

Trijntien Reijnders als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen 
honderd daalder en een bed met toebehoren 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 
   

 

 

464 RAK  96 FOLIO:     198v DATUM:     18-05-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricks, Lubbigien Wed. Willem Hermsz Groothuijs Moeder 
  Bruijn, Otto Voogd  
  Meijer, Willem  Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Claesken en Hendrick 

Groothuijs als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. samen en de 
opbrengst van vaders kleren, die belegd zal worden en belooft hen lezen en 
schrijven te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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465 RAK  96 FOLIO:     198v DATUM:     06-07-1675 
 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stege, Lubbert ter Schuldenaar  
  Stercke, Jan Schuldeiser  
  Thierens, Pieter Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Stercke en Pieter Thierens een 

bedrag van ƒ656-12 c.g. wegens gekochte tarwe en rogge, waarvan hij 
belooft honderd rijksdaalders met rente terug te betalen met twee maanden.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

466 RAK   96 FOLIO:    199 DATUM:     05-08-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huisje 
  Kampen, aan de Venepoort, achter Floris de Wagemeijster 
   
 comparanten Jans, Luijtien Wed. van Bartolt Menssen Moeder 
  Kelder, Jan Voogd  
  Menssen, Claes Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Evertien en Mensse 

Bartolts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g.,  
de opbrengst van de vaders kleren en ⅓ deel van een huisje, alles te 
versterven van het ene kind op het andere; hij 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 
   

 

 

467 RAK  96 FOLIO:     199v DATUM:     09-12-1675 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Het Olde Raedthuijs 
  Kampen, bij de Bovenkerk 
   
 comparanten Pastoor, Laurents Comparant  
  Aken, Elsien van Comparante  
  Pastoor, Arent Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparanten beloven voor Arent Pastoor een bedrag van ƒ145 met de rente 

te betalen, dat Aeltien Claens tegoed heeft en verder tegen mei 1676 de rente 
van ƒ800 g.g. die Abraham van Suiren heeft gevestigd op het oude Raadhuis 
bij de Bovenkerk. 

   
 bijzonderheden Geen 
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468 RAK  96 FOLIO:     199v DATUM:     17-02-1676 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Goederen  
  Nordhorn 
   
 comparanten Lotteren, Lijsebeth van Wed. van Gorselaer Berentsen Moeder 
  Bovenhoff, Jan Kijrsen Voogd  
  Lotteren, Steven van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Gorseler Berentsen 

als vader erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ120, d.w.z.  ⅓ deel 
van een pandbrief gevestigd op goederen bij Nordhorn, waarvan het kind de 
revenuen zal genieten, waarvan ⅓ deel behoort aan Jan Kijrsen Bovenhoff, 
verder een bed met toebehoren en een zilveren beker met zijn naam erop 
gegraveerd; zij 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.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

469 RAK  96 FOLIO:     200 DATUM:     25-04-1676 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Lisebeth Wed. van Berent Arents Moeder 
  Heerde, Hendrick van  Voogd  
  Albertsen, Roelof Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Eeffien Berents als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. en een bed, zo zij nog leeft 
als haar dochter volwassen wordt en belooft haar lezen, schrijven en naaien 
te laten leren en te doen wat van een goede moeder wordt verwacht, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

470 RAK  96 FOLIO:    200v DATUM:    06-05-1676 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thomassen, Lubbert Schuldenaar  
  Hendricksen, Jan Schuldeiser  
  Brouwer, Dirck Jacobsen Borg  
  Cappert, Hendrick Adriaensen Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Hendricksen een bedrag van 

ƒ172-11 c.g. tegen 5 procent per jaar, waarvoor al zijn goederen onderpand 
zijn. Er worden twee borgen aangesteld. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

471 RAK  96 FOLIO:     200v DATUM:     28-12-1676 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. Twee huizen naast elkaar 
      Kampen, Burgwal, tussen de erven S. Eckelboom en vrouw Herwajer 
  2. Twee huizen 
      Kampen, Hofstraat 
  3. Twee stukken land 
      Brunnepe, op den Oort, waar tussenin het erf van Berent Bolter  
   
 comparanten Thomassen, Lubbert Schuldenaar  
  Voorne, Gerrit Schuldeiser Burgemeester 
  Jacobsen, Dirck Borg En echtg. G. Lubberts 
  Lubbertsen, Thomas Borg  En echtg. A. Berents 
  Lubbertsen, Arent Borg En echtg. W. Willemsen 
  Cappert, Hendrick Arentsen Borg En echtg. L. Lubberts 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan burgemeester Voorne een bedrag 

van ƒ1500 g.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij zijn 
vaste goederen; er worden meerdere borgen aangesteld, waarbij de 
aanspraak die schuldeiser heeft op een van de borgen, niet wordt 
meegewogen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

472 RAK  96 FOLIO:     201 DATUM:     07-06-1677 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Zie akte nr. 471 
   
 comparanten Thomassen, Lubbert Schuldenaar  
  Straten, Willem van der Schuldeiser Echtpaar 
  Piters, Constantia Schuldeiseres  
  Jacobsen, Dirck Borg e.a. -  zie akte 471 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem van der Straten en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ1000 c.g. tegen 4¾ procent per jaar. Als 
speciaal onderpand stelt hij zijn vaste goederen; er worden ook borgen 
aangesteld. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

473 RAK  96 FOLIO:     201v DATUM:      07-06-1677 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed Zie akte nr. 471 
   
 comparanten Thomassen, Lubbert Schuldenaar  
  Lucassen, Hillechien Schuldeiseres Wed. D. H. in de  Vijge 
  Jacobsen, Dirck Borg e.a.  – zie akte 471 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hillechien Lucassen een bedrag 

van ƒ600 tegen 4½ procent per jaar. Als speciaal onderpand gelden zijn 
vaste goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

474 RAK  96 FOLIO:    202 DATUM:    25-06-1677 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Boerderij van ‘t Oever 
   
 comparanten Haxters, Lisabeth Comparante  
  Bentheim, Ant. van Momber Secretaris 
  IJsbrants, Hendrick Overledene De voogden … 
     
 samenvatting Comparante verklaart van de voogden over de kinderen van Hendrick 

IJsbrants, het geld te hebben ontvangen dat haar toekomt, wegens de pacht 
van ’t Oever en hen te vrijwaren van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 203 t/m 206v zijn blanco. 

475 RAK  96 FOLIO:     207 DATUM:     19-11-1669 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backers, Maria Borg Wed. Pauw 
  Steenbergen, Jan Momber  
  Jans, Trijntien Aanvraagster Gevolmachtigde 
  Haes, Antoni en Cornelis de Volmachtgevers  
  Jellemans, Geertruijt Begunstigde Wed. Wijringen 
     
 samenvatting Comparante heeft zich borg gesteld voor Trijntien Jans als gevolmachtigde 

van Antoni en Cornelis de Haes t.b.v. Geertruijt Jellemans. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

476 RAK  96 FOLIO:     207 DATUM:     22-02-1670 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Winshem, Maurits Henrick van Volmachtgever  
  Winshem, Jan Ferdinant van Volmachtgever Broer  - absent 
  Winshem, Antonetta G. van Volmachtgeefster Zuster 
  Breda, R. van Momber Secretaris 
  Ridder, Jacobus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Jacobus Ridder om hun zaken 

hier en elders waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en daarbij 
alles te doen wat noodzakelijk is en zoals zij zelf ook gedaan zouden hebben, 
indien aanwezig.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

477 RAK  96 FOLIO:    207v DATUM:     15-10-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jelis, Marten Wdn. van Grietien Hendricks Vader 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Hendrick Martens als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ106 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 Namen van de voogden zijn niet vermeld. 
   

 

 

478 RAK  96 FOLIO:    207v DATUM:     17-10-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Merrigien Wed. van Jurrien Jurriaanssen Moeder 
  Mooij, Andries Janss. Voogd  
  Joosten, Boris Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Berentien Jurriaens 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft haar lezen en 
schrijven te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

479 RAK  96 FOLIO:     208 DATUM:     25-10-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 



165 
 

   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Machtelt Wed. van Lubbert Willemsen Moeder 
  Hartogs, Lambert Math. Voogd  
  Hendricks, Willem  Voogd  
  Willemsen, Claes Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lijsabeth en Lubbert 

Lubbertsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ100  c.g. en de 
erfenis van hun grootmoeder Hendrickien Hendricks, bij Willem Hendricks in 
vruchtgebruik; zij belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren 
en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

480 RAK  96 FOLIO:    208 DATUM:     17-11-1670 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Krits, Marten Willemsen Volmachtgever  
  Nessinck, Roeloff Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Roeloff Nessinck om zijn zaken waar 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

481 RAK  96 FOLIO:    208v DATUM:     24-11-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Machtelt Wed. van Berent Hendricks Moeder 
  Wilemsen, Gerrit Voogd  
  Hermsen, Claes Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Willem en Dirck 

Berents 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 verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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482 RAK  96 FOLIO:      208v DATUM:     02-02-1671 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Buitendijks land genaamd het Olde Wijven Campien 
  Doornspijk 
   
 comparanten Wessels, Merrichien Wed. Vrerick Lamberts Moeder 
  Willemsen, Wessel Voogd  
  Pols, Willem  Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarigen kinderen Lambert, Albertien, 

Hebeltien, Petertien en Trijne Vrericks als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd ieder ƒ25 c.g., te versterven van het ene kind op het andere, 
verder een aandeel in twee obligaties, ieder ad ƒ100 g.g., ten laste van 
Cornelis Wesseltsen Pellewever en de andere van de weduwe van Jan ter 
Stege, verder voor de zoon vaders mantel en voor de dochters 
grootmoeders zilveren bijhangsel en sleutelriem; als onderpand stelt zij een 
stuk buitendijks land. 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

483 RAK  96 FOLIO:    209 DATUM:     23-02-1671 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geurts, Merrigien Wed. van Jan Isbrantsen Moeder 
  Hermsz, Claes Voogd  
  Jacobsz, Egbert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Stientien, Cornelis en 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

484 RAK  96 FOLIO:    209v DATUM:     23-03-1671 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ibinck, Maria Wed. van Roelant Janssen Backer Moeder 
  Ibinck, Jan Voogd  
  Hengel, Jan ten Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Ida Roelants als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g., een bed 
met toebehoren en de kleding van linnen en wol en belooft haar lezen, 
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schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

485 RAK  96 FOLIO:    209v DATUM:     30-03-1671 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. Huis, erf en where 
      Kampen, Nieuwstraat 
  2. Huis, erf en where 
      Kampen, Kalverhekkenweg 
   
 comparanten Worst, Maria Wed.Henrick Janssen Tollenaer Moeder 
  Hoff, Albert Voogd Secretaris 
  Worst, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Jacomina Henrix als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ2000 c.g. en ƒ500 
c.g. voor vaders kleren, verder nog een bedrag van ƒ159 c.g. als erfenis van 
haar grootmoeder Geesien Jans en belooft haar lezen en schrijven te laten 
leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. Zij geniet het vruchtgebruik m.u.v. de erfenis van de 
grootmoeder. 
NB. in de kantlijn: op 18-08-1688 heeft de moeder als onderpand gesteld 
twee huizen en enige kuipen voor de bereiding van leer, nog een bedrag van 
ƒ500 c.g. uit haar gerede goederen i.v.m. de moeilijke tijden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

486 RAK  96 FOLIO:     210 DATUM:      10-05-1671 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Machtelt Wed. van Pouwel Pouwelsz Moeder 
  Karsten, Karst Voogd  
  Hengel, Jan ten Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hermen, Aeltien en 

Geertien Pouwels als vaders erfdeel te hebben gereserveerd voor de zoon 
zes hemden en ƒ30 c.g. en voor de dochters ieder een bed met toebehoren, 
waarvoor zij al haar huisraad en goederen als onderpand stelt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De volmacht van Maria Margaretha Droste dd 04-08-1671 staat abusievelijk onder de J. 
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487 RAK  96 FOLIO:     210v DATUM:     28-10-1671 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vroonhoff, Maria Wed. van Jan Neuteberg Moeder 
  Berents, Gorseler Voogd  
  Henrix, Evert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Maritien als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van honderd dukatons (van 63 
stuivers) 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 
   

 

 

488 RAK  96 FOLIO:    210v DATUM:    29-11-1671 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bijsterbosch, Marten Martensen Schuldenaar Echtpaar 
  Berents, Jennegien Schuldenares  
  Vriese, Heijman Schuldeiser Burgemeester 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Heijman Vriese een bedrag van 

ƒ350-15 c.g. voor huishuur over de jaren 1669 t/m 1671, waarvoor zij al hun 
goederen verbinden en hun drie koeien staande in de stal van Nicolaas van 
Wieringen, om de kosten te verhalen en de huur tot Pasen 1673. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

489 RAK  96 FOLIO:    211 DATUM:    10-02-1672 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Biesterbosch, Marten Martensen Schuldenaar  
  Busche, jkr Egbert ten Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan jkr Egbert ten Busche een bedrag 

van ƒ79-15 c.g. wegens 14 mud en 2 schepel geleverde weit, dat hij zal 
betalen als door de dooi het water weer open en bevaarbaar zal zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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490 RAK  96 FOLIO:    211v DATUM:    21-02-1672 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Holts, Matthijs Volmachtgever Echtpaar 
  Vijgedoren, Efrosina Volmachtgeefster  
  Monheijmer, Pieter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Pieter Monheijmer om 

namens hen te vorderen van hun neef Henrick Trap uit Walbeckelem in de 
Paltz het bedrag van het door hem gekochte land en daarbij alle 
noodzakelijke dingen te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

491 RAK  96 FOLIO:    211v DATUM:    29-04-1672 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. Land genaamd het Dooltien 
      Mastenbroek, in het Middelblok 
  2. huis, erf en where 
      Kampen, Buiten Nieuwstraat, naast Jan Carsten van Dengbert 
   
 comparanten Stuirmans, Mechtelt Wed. dr Theod. v. Dengbert Moeder 
  Stuirman, Henrick Cr. Voogd IUL  - burgem. 
  Dengbert, Jan Carsten v. Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Catharina en Dirck 

van Dengbert als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een aandeel in 
een stuk land in Mastenbroek, een huis, ieder een bedrag van honderd 
rijksdaalders als lijfrente op de stad Kampen, samen een bedrag van ƒ2000 
c.g. en ieder een bed met toebehoren. Zij belooft hen lezen en schrijven te 
laten leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

492 RAK  96 FOLIO:     212 DATUM:     24-02-1673 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backer, Maria Comparante Wed. J. H. Padius (?) 
  Sluijter, Engbert Voogd  
     
 samenvatting Op verzoek van de voogd over de dochter van wijlen Gerrijt Janssen 

Rinckhouwer en Leentien Willems, verklaart comparante dat zij bij het 
beheer van het erfhuis van haar echtgenoot niet ander dan ter goeder trouw 
heeft gehandeld en bereid is dit onder ede te bevestigen. 
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 bijzonderheden Geen 
   
 

 

493 RAK  96 FOLIO:     212v DATUM:     08-12-1674 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Snuejer, Marten Comparant Echtg. Geertruit Thijsen 
     
 samenvatting Namens zijn echtgenote, verklaart comparant dat zij van haar vader Thijs 

Jurrisen alle goederen van haar moeder, Annetien Sigtermans, heeft 
ontvangen, waarvoor zij hem bedankt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

494 RAK  96 FOLIO:    212v DATUM:    23-04-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stevents, Marrechien Wed. Jochem Hendricksen Moeder 
  Laen, Jan Hubertsen Voogd  
  Hendricksen, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hendrickien en 

Catharina Jochems als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ50 c.g. en 
de lijfstoebehoren 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 
   

 

 

495 RAK  96 FOLIO:    213 DATUM:     24-04-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Marrechien Wed. van Geerlich Hermsen Moeder 
  Berentsen, Jan Voogd  
  Jansen, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Berend en Annechien 

Geerlichs als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 samen en belooft 
hen lezen, schrijven, naaien en een ambacht te laten leren en te doen wat 
van een goede moeder wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
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496 RAK  96 FOLIO:    213 DATUM:     06-10-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Mechtelt Wed. van Evert Karsseboom Moeder 
  Jansen, Hendrick Voogd  
  Jansen, Evert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lambert, 

Femmechien, Jan en Trijntien Everts als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd ƒ8 c.g. samen en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een 
ambacht te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

497 RAK  96 FOLIO:     213v DATUM:     04-01-1676 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Drie huizen 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Dercks, Hendrickien Comparante  
  Crouwel, Adam Momber  
     
 samenvatting Comparante verklaart haar toestemming te geven om het bedrag van ƒ1150 

c.g., dat zij had geleend van Jan Hendricksen om haar huizen te repareren 
dd 17-03-1675, wordt opgezegd door schuldeiser. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

498 RAK  96 FOLIO:     214 DATUM:     25-03-1676 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hans, Magdalena Wed. van Bruin Jansen Moeder 
  Baltersen, Jan Voogd  
  Berckhuisen, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jannes Bruinsen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een zilveren dukaton en belooft hem 
op te voeden en een handwerk te laten leren en te doen wat van een goede 
moeder wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

499 RAK   96 FOLIO:    214 DATUM:    28-11-1676 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Daniels, Maria Wed. van … Moeder 
  Backer, Jan Gerritsen Voogd  
  Evertsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Christina Claes als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. en belooft haar op te voeden 
en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

500 RAK  96 FOLIO:    214v DATUM:     01-06-1677 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wigbolts, Machtelt Wed. Jan Deeuwsen Moeder 
  Lieffertsen, Claes Voogd  
  Willemsen, Berent  Voogd Kippenverkoper 
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Wighbolt 

Jansen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ75 en twee tinnen 
schotels, 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 
   

 

 

501 RAK  96 FOLIO:     214v DATUM:     08-06-1677 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Machtelt Volmachtgeefster  
  Nuis, H. Momber Secretaris 
  Govertsen, Cornelis Gevolmachtigde Smidmeester 
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Cornelis Govertsen om, zowel 

binnen als buiten rechten, te vorderen van Gerrit Plate de ƒ32 die zij nog als 
pupil van hem tegoed heeft, met macht van substitutie.  
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 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 215 t/m 222v zijn blanco. 

502 RAK  96 FOLIO:    223 DATUM:     01-12-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pottre, Nicolaes van Gevolmachtigde  
  Pottre, Peter van Volmachtgever  
  Pottre, Catharina Elisabeth v. Volmachtgeefster En zusters 
  Hattum, Margaretha Elisabeth v. Volmachtgeefster  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Godtscharck van Pottre en Elisabeth van 

Tengnegel, hebben op hun beurt een volmacht verstrekt aan Helmichius 
Wolfius om alle schulden te innen die in Kampen of de  provincie uitstaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

503 RAK  96 FOLIO:    223 DATUM:     22-12-1669 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed 1. Huis, erf en where 
      Hoorn, Nicolaistraat 
  2. Huis, erf en where 
      Enkhuizen, Westerstraat 
   
 comparanten Munt, mr Nicolaus Comparant Med. Dr. 
  Munt, jkr Gerbrant Munt Broer Procurator Hoorn 
     
 samenvatting Comparant verklaart goed te keuren de aankoop die zijn broer heeft gedaan 

van een huis in Hoorn, weer verkocht aan Jacob Schram en nog een 
aankoop van een huis in Enkhuizen, verkocht aan Jan Berentsen, stadssmid 
en machtigt hem om alle daarbij behorende zaken af te handelen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

504 RAK  96 FOLIO:    223v DATUM:    13-03-1671 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Munt, Nicolaus Volmachtgever Med. Dr. 
  Crap, mr Willem Volmachtgever  
  Stapel, dr Claes Gevolmachtigde Notaris Hoorn 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de dochter van Nicolaus overleden broer 
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Gerbrant Munt, procurator in Hoorn, hebben een volmacht verstrekt aan dr 
Claes Stapel om de goederen van hun pupil mede te beheren en daarbij alles 
te doen wat noodzakelijk is, eventueel gerechtelijk. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

505 RAK  96 FOLIO:    224 DATUM:     28-07-1671 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Benier, Nicolaes Comparant IUDr 
  Arentssen, Steven Voogd Essayeur 
  Benier, Arent 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 
   

 

 

506 RAK  96 FOLIO:     224 DATUM:     28-07-1671 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Benier, Nicolaes Volmachtgever IUDr 
  Benier, Arent Gevolmachtigde Broer - chirurgijn 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn broer Arent om zijn zaken waar te 

nemen, hier en elders, binnen zowel als buiten rechten en daarbij alles te 
doen wat noodzakelijk is en te doen wat comparant zelf ook gedaan zou 
hebben, indien aanwezig en verslag uit te brengen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

507 RAK  96 FOLIO:     224v DATUM:    30-09-1680 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Neeltien Comparante  
  Herms, Clasien Comparante Moeder 
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Evertsen, Evert Voogd  
  Roelof, Goosen Voogd  
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 samenvatting Comparante, samen met haar moeder, verklaart, wegens bewijzing aan haar 
kinderen Ariaen Jans en Sara Willems van ƒ13 ½ c.g. door versterf weer op 
haar gedevolveerd, door haar voogden volledig te zijn voldaan, waarvoor zij 
hen bedankt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 225 t/m 236v zijn blanco. 

508 RAK  96 FOLIO:     237 DATUM:     08-06-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Ottien Wed. van Hendrick Lambertsen Moeder 
  Lingen, Frans van Voogd  
  Jansen, Berend Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Lambert Hendricksen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ15 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 
   

 

De bladzijden 237v t/m 250v zijn blanco. 

509 RAK  96 FOLIO:     251 DATUM:     18-11-1669 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Theunissen, Piter Wdn. van Soetien Willems Vader 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Piter als moeders erfdeel te 

hebben gereserveerd ƒ6 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 Namen van de voogden zijn niet vermeld. 
   

 

 

510 RAK  96 FOLIO:    251 DATUM:     24-11-1669 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Maten, Peter Janssen vd Comparant  
  Weert, Jacob Willemsen vd Schuldeiser  
      
 samenvatting Comparant verklaart met Pasen a.s. te betalen aan Jacob Willemsen van der 

Weert een bedrag van ƒ500 c.g. met de kosten en renten, vanwege een 
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getekende obligatie dd 04-06-1645 en dit alles op straffe van verpanding. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

511 RAK  96 FOLIO:     251v DATUM:    29-11-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis genaamd het Hooge Huijs 
  Rhenen 
   
 comparanten Toll, mr Philip Theodoor Volmachtgever  
  Toll, Johanna en Elsken Volmachtgeefsters Zusters  - absent 
  Gilpin, Johan Gevolmachtigde Procurator - Rhenen 
     
 samenvatting Comparant, zoon van Jan Tol in leven schepen van de stad Rhenen, 

verstrekt een volmacht aan Johan Gilpin om namens hen voor het gerecht in 
Rhenen te verschijnen en volgens het verzoek van zijn vaders weduwe over 
te dragen aan de ontvanger van de gebeneficeerde goederen der provincie 
Utrecht en tevens ten behoeve van de ontvanger van de Schoormans Vicarij 
te Amersfoort, de plechte of akte van vrijdinge die wijlen Gerardt van 
Amerongen en Cornelia van Rheede gepasseerd hebben op 15-02-1657 voor 
het gerecht van Rhenen, voor een bedrag van ƒ1600, gevestigd op het goed 
aan het Veeneind door comparants vader verkocht aan Cornelis Dirxen 
Vermeer, welke akte is gevestigd op een huis in Rhenen en verder alles te 
doen wat noodzakelijk is en comparants persoon en goederen te verbinden 
voor meerdere zekerheid. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

512 RAK  96 FOLIO:     252 DATUM:     14-02-1670 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersen, Peter Volmachtgever  
  Hanius, Franciscus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Franciscus Hanius om zijn zaken 

waar te nemen, hier en elders, binnen en buiten rechten en te handelen zoals 
comparant zelf gedaan zou hebben, indien tegenwoordig, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

513 RAK  96 FOLIO:     252 DATUM:      21-02-1670 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tollius, Philippus Theodorus Volmachtgever  
  Vos, Evert Gevolmachtigde Procurator Vollenhove 
     
 samenvatting Namens de Staten van Overijssel, heeft comparant een volmacht verstrekt 

aan Evert Vos om hem in alle zaken van Giethoorn behulpzaam te zijn, indien 
de gewezen schout Renoeij of iemand anders iets mocht ondernemen tegen 
de plannen van de overheid in, hem ter verantwoording te roepen en te 
dagvaarden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

514 RAK  96 FOLIO:    252v DATUM:     01-08-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Maler, Peter Wdn. van Marigien Herms Vader 
  Pool, Laurens Voogd  
  Scholten, Engbert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Henrick 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

515 RAK  96 FOLIO:    253 DATUM:    05-09-1670 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Helmichsen, Peter Comparant  
  Sallick, Jan Dirxen van Comparant  
  Jansen, Gerrijt Comparant  
  Luitties, Steven Comparant  
  Hoeters, Jan Dirxen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Luittien Gerrijts, verklaren  van Jan Dirxen 

Hoeters, gevolmachtigde van Annigien Egberts weduwe van overledene, 
volledig te zijn voldaan van de erfenis van overledene, waarvoor zij 
bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 



178 
 

516 RAK  96 FOLIO:    253 DATUM:     22-09-1670 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aelts, Pitertien Comparante Echtg. Menso Jans 
  Stenbergh, Johan Voogd Secretaris 
  Hoghcamp, Hermen Luichs. Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden haar ouderlijke goederen te hebben 

ontvangen en bedankt hen voor het beheer, met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

517 RAK  96 FOLIO:     253v DATUM:     05-04-1671 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Elbersen, Peter Wdn. Claesien Roelof Passer Vader 
  Pouwelsen, Hermen Voogd  
  Eckelboom, Engbert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Elbert, Jacob en Bette 

Piters als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van 
ƒ500 c.g. en de opbrengst van moeders kleren en belooft hen lezen, 
schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed 
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het 
vruchtgebruik. 
NB. in de kantlijn: op 17-05-1697 melden Jacob en Bette Peters, zij 
geassisteerd door haar stiefmoeder Judith Smit, wed. Peter Elbersen van 
Dijck, hun deel te hebben ontvangen, de voogden te bedanken met belofte 
van vrijwaring.; op 15-02-1698 bedanken Jacob Petersen van Dijck en Jan 
Berents Pannebacker, weduwnaar van Bette Peters van Dijck de voogden 
met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

518 RAK  96 FOLIO:    254 DATUM:    10-04-1671 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gleijnen, Pieter Volmachtgever Echtpaar 
  Henrix, Leentien Volmachtgeefster  
  Lollius, Dominicus Gevolmachtigde Advocaat hof Friesland 
     
 samenvatting Namens zijn vrouw, erfgename van Pieter Janssen, deurwaarder aan het hof 

van Friesland, verstrekt comparant een volmacht aan Dominicus Lollius om 
een bedrag van ƒ3500 c.g. met rente te vorderen, afkomstig van drie 
obligatiebrieven van Hessel van Aijsma, waar hij en wijlen zijn moeder 
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Catharina van Walter recht op hebben en daarbij alles te doen wat 
noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Details in de akte. 
   

 

 

519 RAK  96 FOLIO:      254v DATUM:    02-05-1671 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Toll, Philip Theodoor Gevolmachtigde IUDr 
  Thijs, Sioeske Volmachtgever  
  Stroo, Henrick Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgever, geeft comparant op zijn beurt een volmacht aan 

Henrick Stroo om zijn zaken waar te nemen voor het gerecht tegen Claas van 
Grafhorst en te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

520 RAK  96 FOLIO:    254v DATUM:    09-05-1671 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claesen, Paulus Volmachtgever Echtpaar 
  Jans, Sophia Volmachtgeefster  
  Wolfsen, Helmich Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Helmich Wolfsen om 

namens hen aan Lubbert Tomassen het bedrag te vorderen dat hen toekomt 
alsmede de termijnen van de koopsom van het huis te eisen en verder alles 
te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

521 RAK  96 FOLIO:     255 DATUM:     09-06-1671 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Toll, Philip Theodoor Gevolmachtigde IUDr 
  Welevelt, Burchardt Joost van Volmachtgever  
  Ende, Abraham van den Gevolmachtigde Notaris - Amsterdam 
     
 samenvatting Comparant benoemt namens zijn opdrachtgever, Abraham van den Ende, 

openbaar notaris bij het hof van Holland, als gevolmachtigde om al zijn 
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zaken waar te nemen, in het bijzonder om rechtens te procederen over alle 
actien of kredieten die hij door Coenraedt van Langenbergh ten behoeve van 
Joechems Nicolaes Gargam aan N. Geverdinck, koopman te Amsterdam, 
heeft  verleend en verder alle noodzakelijke handelingen te verrichten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

522 RAK  96 FOLIO:    255v DATUM:    31-01-1672 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Peter Wdn. van Elisabeth Reiners Vader 
  Santen, Willem van Voogd  
  Dirxen, Pouwel Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Reiner en Jennechien 

Peters als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ5 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 
   

 

 

523 RAK  96 FOLIO:    255v DATUM:     21-03-1672 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Petertien Wed. van Gerrit Berentsen Moeder 
  Casparsen, Thoenis Voogd  
  Jansen, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Berent en Gerrit 

Gerritsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een bedrag van 
ƒ300 c.g. en de erfenis van hun grootvader, bij overlijden te versterven half 
op het andere kind, half op de moeder 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 04-11-1685 bedankt Berend zijn voogden, met belofte 
van vrijwaring; op 15-06-1690 doet Gerrit hetzelfde. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

524 RAK  96 FOLIO:    256 DATUM:    25-05-1672 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Praamschip 
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 comparanten Tobias, Peter Schuldenaar  
  Dam, Jan Claesen Schuldeiser Scheepstimmerman 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Claesen Dam een bedrag van 

ƒ500 c.g. wegens de aankoop van een praamschip; hij belooft nu over een 
jaar ƒ100 c.g. te betalen en dit van jaar tot jaar te herhalen, waarvoor hij als 
onderpand stelt zijn schip met alle toebehoren en zijn roerende en 
onroerende goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

525 RAK  96 FOLIO:    256v DATUM:     08-02-1673 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en kalkoven met annexis 
  Kampen, buiten de Hagenpoort 
   
 comparanten Maten, Peter Jansen van der Schuldenaar  
  Veen, Jacob Hermsen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Hermsen Veen een bedrag 

van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar vanwege een obligatie ten behoeve 
van schuldeiser, waarvoor hij zijn huis en kalkoven als onderpand stelt.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

526 RAK  96 FOLIO:     256v DATUM:     20-08-1673 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en kalkoven cum annexis 
  Kampen, buiten de Hagenpoort 
   
 comparanten Maten, Peter Jansen van der Schuldenaar  
  Schelboom, Gerrit Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrit Schelboom, wegens een 

borgtocht die deze voor comparant heeft gesteld dd 25-06-1654 aan Jacob 
Hermansen Veen, een bedrag van ƒ1000 c.g. met rente, waarvoor hij zijn huis 
en kalkoven als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

527 RAK  96 FOLIO:    257 DATUM:    09-06-1674 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Golstein, Philips van  Volmachtgever  
  Herweijer, Aper Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Aper Herweijer om zijn zaken waar te 

nemen hier in de stad, met name die tegen Roeloff Eeckholt wegens handel 
in eek en te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

528 RAK  96 FOLIO:     257 DATUM:    08-10-1674 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v t. 
   
 comparanten Vos, Petertien Wed. van … Moeder 
  Elberts, Peter Voogd  
  Boldewijns, Dirck Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Willem Legger als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1000 c.g. en de kleding 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 Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

529 RAK  96 FOLIO:    257A DATUM:      

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Bovenpoorte, tussen de Swane en Jan Smit 
   
 comparanten Mulder, Peter Comparant  
  Schilder, Peter de Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant draagt een bedrag van ƒ232 over aan Peter de Schilder voor zijn 

huis met 1 g.g. rente; er resteert nog een bedrag van ƒ700 c.g. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

530 RAK  96 FOLIO:     257v DATUM:    24-11-167?? 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersen, Peter Comparant  
  Petersen, Hendrick Comparant  
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  Petersen, Jacob Comparant  
     
 samenvatting Comparanten, zoons van Peter Janssen en Willemtien Peters, verklaren van 

hun moeder het vaderlijke erfdeel te hebben ontvangen, waarvoor zij haar 
bedanken.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

531 RAK  96 FOLIO:     257v DATUM:    23-06-1676 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pos, Peter Rutgersen Comparant  
  Dubbeltsen, Reinder Voogd  
  Post, Steven Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de ouderlijke goederen te hebben 

ontvangen en bedankt hen voor het goede beheer ervan. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

532 RAK   96 FOLIO:      257v DATUM:    14-08-1676 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Twent, Peter Comparant  
  Steenbergen, burgemeester Verzoeker Deventer 
     
 samenvatting Comparant verklaart, op verzoek van burgemeester Steenbergen van 

Deventer, de Kater tol voor de stad Deventer te zullen ontvangen en het geld 
eerlijk aan hem, de betreffende magistraat te zullen overhandigen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

533 RAK  96 FOLIO:     258 DATUM:    04-10-1676 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Bovenpoorte 
   
 comparanten Mulder, Piter Schuldenaar  
  Schilder, Piter de Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Piter de Schilder een bedrag van 

ƒ232 c.g. dat hij heden over een jaar belooft te betalen en waarvoor hij zijn 
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huis, waar nog een verplichting op rust, als onderpand stelt, alsof er al 
beslag op is gelegd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

534 RAK  96 FOLIO:      258 DATUM:     04-07-1680 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lespierre, Peter de Gevolmachtigde  
  Hanius, Franciscus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant, gevolmachtigd door Bernhard de Lespierre en Gerrit Menninck, 

voogden over de kinderen van wijlen kerkmeester Samuel de Lespierre, 
volmacht dd 20-12-1679 in Deventer gepasseerd, geeft op zijn beurt een 
volmacht aan Franciscus Hanius om namens de opdrachtgevers de zaken in 
deze provincie waar te nemen, in der minne of gerechtelijk, achterstallige 
pachtgelden te innen en/of regelingen te treffen en verder alles te doen wat 
noodzakelijk is, met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 259 t/m 267v zijn blanco. 

535 RAK  96 FOLIO:     268 DATUM:     12-07-1671 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Velde, Quirinus van Volmachtgever Predikant te Harech 
  Steenberg, Beatrix Volmachtgeefster Echtpaar 
  Eeckholt, Pieter Gevolmachtigde  
  Steenbergen, Antonij Beeltsnijder Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Jacob Roelofsen Steenbergen, ontvanger 

van Mastenbroek, verstrekken een volmacht aan Pieter Eeckholt en Antonij 
Beeltsnijder Steenbergen om hun zaken betreffende de boedel waar te 
nemen en alle noodzakelijke handelingen te verrichten, met macht van 
substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

536 RAK  96 FOLIO:    269  DATUM:    25-10-1669 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ruinderwolt, Roelant Lambertsen v. Comparant  
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  Hoeijer, Henrick Hermsen Begunstigde  
  Winterswijk, Gerrijt Gerrijtsen van Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant, mede-erfgenaam van Jan Helmersen Pauw, verklaart te hebben 

overgedragen aan Henrick Hermsen Hoeijer en Gerrijt Gerrijtsen van 
Winterswijk alle rechten die hij op de erfenis van Jan Helmersen Pauw heeft,  
vanwege de ongedeelde boedel die op 11-06-1668 is vastgesteld 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

537 RAK  96 FOLIO:    269 DATUM:    03-03-1670 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alberts, Rijckien Comparante  
  Janssen, Claes Voogd Rademaker 
  Lucassen, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden alle ouderlijke goederen in goede 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

538 RAK  96 FOLIO:    269v DATUM:     19-03-1670 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis, hof, land en annexis 
  Bij de Rijn 
   
 comparanten Twickloo, Rodolphus van Volmachtgever Echtpaar 
  Leuwendal, Catharina van Volmachtgeefster  
  Oolen, Hermen van  Gevolmachtigde Procurator Hof Holl. 
     
 samenvatting Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Hermen van Oolen om hun 

zaken waar te nemen voor het hof van Holland tegen de heer Reijnier en 
Anna van Zeller over het eigendom van een stuk land met huis, hof en 
annexis, gelegen bij de Rijn en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

539 RAK  96 FOLIO:     269v DATUM:     11-05-1670 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Berentsen, Roeloff Comparant  
  Hoeijer, Henrick Hermsen Begunstigde  
  Winterswijck, Gerrijt Gerrijtsen Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant, mede-erfgenaam van Jan Helmichsen Paeuw, verklaart over 

gedragen te hebben aan Henrick Hermsen Hoeijer en Gerrijt Gerrijtsen 
Winterswijck alle rechten en aanspraken op de erfenis van Jan Helmichsen 
Paeuw, omdat op 11-06-1668 een onverdeelde boedel is opgericht. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

540 RAK  96 FOLIO:    270 DATUM:    17-06-1670 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Moutmolen 
  Kampen, buiten de Cellebroederspoort 
   
 comparanten Jansen, Reinder Schuldenaar  
  Hermsen, Jan Schuldeiser Voogd 
  Jansen, Cornelis Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over Jannis Jansen, 

zoon van Jan Reijndersen, een bedrag van ƒ450 c.g. tegen 5 procent per jaar. 
Als speciaal onderpand geldt de helft van zijn molen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

541 RAK  96 FOLIO:     270 DATUM:     08-09-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricksen, Rutger Wdn. van Elisabeth Stevens Vader 
  Lambertsen, Hendrick Voogd  
  Rutgersen, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Sara Rutgers als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een zilveren dukaton en belooft 
haar lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat van een 
goed vader wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

542 RAK  96 FOLIO:     270v DATUM:     08-09-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Isacksen, Robbert Wdn. van … Vader 
  Plate, Gerrit Voogd  
  Jansen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Aeltien Warnaers als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 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. 
NB. in de kantlijn: op 22-12-1689 is dit bedrag betaald aan de gemachtigde 
van Henrik Warnersen Kerkhof volgens akte dd 22-06-1689 als voogd over 
Aeltien Robbers. 

   
 bijzonderheden Comparant is touwslager; akte is doorgehaald; naam overledene is niet 

vermeld. 
   

 

 

543 RAK  96 FOLIO:    270v DATUM:    06-12-1670 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en hof 
  Kampen, Vloeddijk 
   
 comparanten Clooster, Reinout van den Schuldenaar Kapitein  
  Borcheer, Ludovicus Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Ludovicus Borcheer een bedrag 

van ƒ1300 c.g. tegen een rente van ƒ65 c.g. per jaar, 5 procent. Als speciaal 
onderpand geldt zijn woonhuis. 
NB. in de kantlijn: op 10-06-1672 is deze bekentenis verzegeld op het 
genoemde huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

544 RAK  96 FOLIO:     271 DATUM:     07-12-1670 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Breda, Rutger van  Volmachtgever IUDr 
  Olijcan, Dirck Pieter  Volmachtgever  
  Erckelens, Rutger Volmachtgever  
  Cleeff, mr Berend Jacobsen v. Gevolmachtigde Uit Elburg 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van mr Gerrijt van Loo en Geertruit 

Jans, hebben een volmacht verstrekt aan mr Berend Jacobsen van Cleeff om 
namens hun pupillen de boedel van wijlen Evert van Loo, brouwer, te helpen 
redden en beëindigen en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is.  

   
 bijzonderheden Geen 
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545 RAK  96 FOLIO:    271v DATUM:    04-02-1671 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Caspers, Rijckien Wed. van Roelof Jansen Moeder 
  Knollenbergh, Claes Jansen Voogd  
  Petersen, Helmich Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Machteltien Roelofs 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ13 halve c.g. en belooft haar 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede 
moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

546 RAK  96 FOLIO:     271v DATUM:    03-03-1671 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoolboom, dr Rodolphus Borg  
  Galein, Gerrit van Begunstigde Koopman - Amsterdam 
     
 samenvatting Comparant heeft zich borg gesteld ten behoeve van Gerrit van Galein in zijn 

zaak tegen Gerrit Plate. 
   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

547 RAK  96 FOLIO:     272 DATUM:     17-07-1671 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backer, Roeloff Comparant Vaandrig 
  Vriese, Heijman Voogd Burgemeester 
  Bentheim, Everwijn van Voogd De erven van … 
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden zijn ouderlijke goederen en die van 

zijn overleden oom te hebben ontvangen en hen te bedanken voor het goede 
beheer ervan met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

548 RAK  96 FOLIO:    272 DATUM:    12-08-1671 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alberts, Roeloff Volmachtgever  
  Andries, Remmelt Volmachtgever  
  Hanius, dr Franciscus Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, gevolmachtigden van de Steenwijker kerspels, verstrekken 

een volmacht aan Franciscus Hanius om hun zaken waar te nemen tegen de 
stad Steenwijk, binnen of buiten rechten en daarbij alles te doen wat 
noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

549 RAK  96 FOLIO:     272v DATUM:    27-01-1672 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubbertsen, Rijck Comparant  
  Caspersen, Claes Voogd  
  Nieuwlandt, Wessel Lubbertsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart zijn voogden te bedanken voor hun werk en zijn vader 

voor het beheer van zijn moeders goed, met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

550 RAK  96 FOLIO:     272v DATUM:    22-02-1672      

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf 
  Tussen Baerle en Blokzijl 
   
 comparanten Twickeloe, Rudolph van Volmachtgever  
  Crull, Adriaen Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Adriaen Crull om zijn zaken waar te 

nemen, in der minne of gerechtelijk, tegen Sijmen Janssen en alle 
achterstallige pachtgelden te innen van het door hem bewoonde erf en te 
doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

551 RAK  96 FOLIO:    273 DATUM:    11-04-1672 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Janssen, Roeloff Comparant  
  Vriese, Henrick Dirxsen Voogd  
  Benier, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogden de goederen van zijn grootvader te 

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

 

 

552 RAK  96 FOLIO:     273 DATUM:    14-09-1672 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gansneb gnt. Tengnegel, Reiner Volmachtgever Burgemeester 
  Gansneb gnt. Tengnegel, Lodewijck Gevolmachtigde Broer 
      
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn broer Lodewijck om zijn zaken 

tegen Jacob van Rijckstel voor het gericht van Enkhuizen waar te nemen, 
met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

553 RAK  96 FOLIO:    273v DATUM:     01-04-1673 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wolters, Rouwert Schuldenaar  
  Beeck, Henrick Janssen v.d. Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Janssen van der Beeck 

wegens achterstallige huishuur een bedrag van ƒ38 g.g., dat hij belooft te 
betalen met St. Jacob a.s. en waarvoor hij zijn persoon en goederen als 
onderpand stelt, zoals bij verpanding. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

554 RAK  96 FOLIO:    273v DATUM:    08-02-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rossem, Rombolt van Wdn. Hendrickien Hagebuechs Vader 
  Wende, Jan van de Voogd Hopman 
  Maten, Louwe van der Voogd  
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 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige  dochter Anna als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1000 c.g., de 
lijfstoebehoren en een bed met toebehoren en bovendien een aandeel in 
haar grootmoeders erfenis. Hij 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 15-04-1691 bedankt Anna haar voogden voor het 
beheer van haar ouderlijke goederen met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

555 RAK  96 FOLIO:    274 DATUM:     14-06-1675 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Breda, Rutger van Volmachtgever Griffier provincie 
  Nuis, dr Hermannus Gevolmachtigde Secretaris Kampen 
     
 samenvatting Comparant, benoemd tot executeur van het testament van Gerrit Meusen 

Schinckel, heeft, wegens zijn drukke werkzaamheden, een volmacht 
verstrekt aan dr Hermannus Nuis  om namens hem op te treden en alles af te 
ronden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

556 RAK  96 FOLIO:     274 DATUM:     14-06-1675 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roelofsen, Roelof Schuldenaar Ruiter 
  Wijringen, Albartus van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Albartus van Wijringen een bedrag 

van ƒ34-17 dat hij belooft te betalen met 8 weken, waarmee alles is 
afgehandeld. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

557 RAK  96 FOLIO:     274 DATUM:    09-10-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoijman, Rutger Wdn. Amarentien Bruggemans Vader 
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  Ockhuijs, Dirck Voogd  
  Noorbergen, Joan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Johannes en Ariaentien 

Hoijmans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ650 
c.g. samen 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. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

558 RAK  96 FOLIO:    274v DATUM:    01-03-1676 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, bij de Buitenkerk 
   
 comparanten Backer, Roelof Volmachtgever Luitenant 
  Abramsen, Sijmon Gevolmachtigde Zwager 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zwager om al het geld te 

vorderen dat hem toekomt van de verkoop van zijn huis; van dit bedrag is hij 
ƒ75 schuldig aan genoemde zwager. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

559 RAK  96 FOLIO:    274v DATUM:    14-03-1676 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rutgersen, Rutger Wdn. van Geertien Jans Vader 
  Jansen, Dubbolt Voogd  
  Heide, Clamor ter - jr Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jannetien, Aeltien en 

Willem Rutgers als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van  
ƒ2100 c.g. samen, 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. 
NB. in de kantlijn: op 24-06-1692 hebben Jannetien en Aeltien, met 
echtgenoot Willem Jacobsen Houwer, hun voogden bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

560 RAK  96 FOLIO:    275 DATUM:    29-06-1677 



193 
 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Merle, Reijnier van Borg  
  Carel, Johan Begunstigde Koopman te Deventer 
     
 samenvatting Comparant heeft zich borg gesteld ten behoeve van Johan Carel als garantie 

voor de kosten van diens zaak hier voor het gerecht tegen Marten Coops, 
getrouwd met de weduwe van dr Raterinck, tevens voor de reconventie 
(weerwoord). 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 275v t/m 286v zijn blanco. 

561 RAK  96 FOLIO:    287 DATUM:     17-02-1670 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erven 
  Kamperveen 
   
 comparanten Blanckevoort, Steven  Volmachtgever Tot  Rese 
  Hemert, Albert van Volmachtgever Wdn. Geertruit Blanckevoort 
  Blanckevoort, Steven Gevolmachtigde Tot den Hogenhuijs 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Steven Blanckevoort tot den 

Hogenhuijs om namens hen aan de kopers te transporteren de erven te 
Kamperveen, die zij geërfd hebben van burgemeester Arent van Ruijtenburg. 

   
 bijzonderheden Tweede comparant is secretaris te Zwolle. 
   

 

 

562 RAK  96 FOLIO:    287 DATUM:     23-03-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Engberts, Stijntien Wed. van Cornelis Gerritsen Moeder 
  Decemers, Cornelis Voogd  
  Haen, Hendrick Petersen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Gritien Cornelis als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1100 c.g., een bed 
met toebehoren en 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. Zij heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
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563 RAK  96 FOLIO:     287v DATUM:    21-07-1670 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claes, Stijne Comparante  
  Claes, Machtelt Comparante  
  Geurtsen, Claes Vader  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun vader hun moeders nalatenschap in goede 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

564 RAK  96 FOLIO:     287v DATUM:     17-08-1670 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Simon Schuldenaar Loods 
  Claessen, Jan Schuldeiser Edam 
     
 samenvatting Comparant verklaart nog schuldig te zijn aan Jan Claessen vanwege zijn 

schuit een bedrag van ƒ30 c.g. waarvan hij op St. Michael a.s. de helft zal 
betalen en de andere helft met Pasen 1671, alles als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

565 RAK   96 FOLIO:    287v DATUM:    01-04-1671 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Gillis, Samuel Volmachtgever Koopman 
  Carpentier, Anthoine Gevolmachtigde Burger v. Doornik 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Anthoine Carpentier om namens hem 

te verkopen en te transporteren alle zaken die afkomstig zijn van zijn 
overleden tante Jeanne Carnoij, wonend in Doornik, Vlaanderen, provincie 
Henegouwen en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Akte is in het Frans gesteld. 
   

 

 

566 RAK  96 FOLIO:     288 DATUM:    17-11-1671 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Engberts, Swenne Volmachtgeefster Wed. Berent Engekinck 
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Schutte, Henricus Gevolmachtigde Procurator 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Henricus Schutte om haar zaken 

waar te nemen, binnen of buiten rechten, en speciaal die tegen Thijs ten 
Bepseler, die zich hier gedraagt als gevolmachtigde van Stijne Geurt bij het 
ontvangen van de erfenis van Gerrit Albertsen ten Braecke en verder alle 
noodzakelijke dingen te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

567 RAK  96 FOLIO:     288v DATUM:     05-02-1672 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Broederweg 
   
 comparanten Gijsebertsen, Sweer Wdn. van Geesien Jans Vader 
  Janssen, Steven  Voogd  
  Gijsebertsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter als moeders erfdeel te 

hebben gereserveerd ƒ25 c.g. waarvoor zijn huis onderpand is en belooft 
haar lezen, schrijven en een passend handwerk te laten leren en te doen wat 
een goede vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

568 RAK  96 FOLIO:     288v DATUM:    25-10-1672 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Abrahamsen, mr Sijmon Wdn. Gritien Jacobs Vader 
  Teling, Johannes Voogd Predikant 
  Winterswijck, Gerrit Gerritsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Geertruit Sijmonts als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ350 c.g., de 
erfenis van haar grootvader, nog berustend bij haar grootmoeder, een 
zilveren gordel, twee gouden ringen 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. Hij heeft het 
vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
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569 RAK  96 FOLIO:     289 DATUM:    14-11-1672 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Berent Comparant  
  Jans, Stientien Comparante  
  Swaen, Jacob Dircksen Voogd  
  Gerritsen, Egbert Voogd  
     
 samenvatting Comparanten bedanken hun voogden voor het goede beheer van hun 

ouderlijke goederen, die zij in goede orde hebben ontvangen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

570 RAK  96 FOLIO:     289v DATUM:    16-06-1673 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Stijne Schuldenares Echtg. Peter Arentsen 
  Janssen, Aert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Aert Jansen een bedrag van ƒ80 

landpacht over het jaar 1672, waarvoor zij als onderpand stelt haar drie 
koeien en dat wat zij van haar mans arbeidsloon kan missen.  

   
 bijzonderheden Echtgenoot is gortemaker. 
   
 

 

571 RAK  96 FOLIO:     289v DATUM:     22-06-1674 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Toenissen, Sweer Borg  
  Jacobs, Toenis Begunstigde  
  Goossens, Henrick Aanvrager  
     
 samenvatting Comparant heeft zich ten behoeve van Henrick Goossens borg gesteld voor 

Toenis Jacobs vanwege een paard door hem gekocht voor ƒ66, waarvan 
Henrick Goossens beweert dat het zijn paard is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

572 RAK  96 FOLIO:    289v DATUM:    14-01-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jochems, Swaantien Wed. Egbert Gerritsen Moeder 
  Richter, Jurriaen Louwerensen Voogd  
  Christiaensen, Hermen Voogd  
  Graeff, Jan Adriaensen de Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gerrit en Geertruit 

Egberts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ30 c.g. en belooft 
hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een 
goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

573 RAK  96 FOLIO:     290 DATUM:     24-04-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Swaentien Wed. van Berent Engberts Moeder 
  Marrinck, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Elsien Berents als 

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

   
 bijzonderheden Tweede voogd is niet vermeld. 
   
 

 

574 RAK  96 FOLIO:     290 DATUM:     07-08-1675 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Arentsen, Steven Schuldenaar Echtpaar 
  Sluijters, Margrieta Schuldenares Niet aanwezig 
  Veene, Jacob Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Sr.Jacob Veene een bedrag van 

ƒ2000 c.g. tegen 4½ procent. Als speciaal onderpand stellen zij hun 
woonhuis. 
NB. in de kantlijn: op 11-08-1676 heeft schuldenaar de akte gerenoveerd; op 
25-06-1679 is de akte weer hernieuwd; op 18-04-1682 meldt de erfgenaam 
van schuldeiser van bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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575 RAK  96 FOLIO:    290v DATUM:     06-01-1676 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Samuel Comparant Echtg. Jannichien Aerts 
  Cornelissen, Pouwel Voogd  
  Haen, Jan de Voogd  
     
 samenvatting Comparant en zijn echtgenote, dochter van Aert van der Beek, verklaren van 

de voogden de ouderlijke goederen te hebben ontvangen en hen te 
bedanken voor het beheer ervan.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

576 RAK  96 FOLIO:     290v DATUM:    08-03-1676 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Melissen, Salemon Comparant  
  Munnem, Arent Jansen van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart zijn voogd te bedanken voor het beheer van zijn 

moeders goederen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

577 RAK  96 FOLIO:    291 DATUM:    05-04-1676  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schaep, Sophia Volmachtgeefster Wed. Mulart 
  Hoff, A. Momber Secretaris 
  Wolfsen, Helmich Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Helmich Wolfsen om haar zaken 

waar te nemen, hier en in de provincie, binnen en buiten rechten en om haar 
vaste goederen in IJsselmuiden te verkopen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

578 RAK  96 FOLIO:    291 DATUM:    02-06-1676 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Gillis, Samuel Volmachtgever  
  Eelkinck, Jan Gerritsen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jan Gerritsen Eelkinck om zijn zaken 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

579 RAK  96 FOLIO:    291v DATUM:    25-07-1676 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Doncker, Seger Gevolmachtigde  
  Benninck, Jan Albertsen Volmachtgever  
     
 samenvatting Comparant, die in opdracht van Jan Albertsen Benninck een praam met hout 

uit Zutphen, bij Jan Alderkamp af te halen, naar Kampen zou brengen, 
verklaart ten behoeve van de vrouw van volmachtgever dat er bij het hout 
stukken zijn die niet de goede maat hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

580 RAK  96 FOLIO:    291v DATUM:     14-02-1677 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Plajool, Simon Volmachtgever Med. Dr. 
  Hanius, Fr. Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Fr. Hanius om hem te 

vertegenwoordigen in zijn rechten op goederen bestaande uit zes paarden, 
een rustwagen en ander veldgereedschap dat hem is toegekomen door akte 
dd 27-11-1676 van kapitein Jacobus Frederici, kapitein onder de prins van 
Birckenfelt en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

581 RAK  96 FOLIO:     292 DATUM:    01-06-1677 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Mate  
  Kampen, bij de singel, tussen de Cellebroeders- en Venepoort 
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 comparanten Ruijtenburgh, Steven Lambert van Schuldenaar  
  Wijringen, Nicolaes van Schuldeiser Voogd 
  Wolfsen, dr Helmich Schuldeiser Voogd 
  Velthuijs, Jan Meijer  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over Anna Sibilla van 

Wieringen een bedrag van ƒ300 c.g., afkomstig van de erfenis van haar oom 
Joannes Wolfsen, med. dr., tegen 6¼ procent per jaar. Als speciaal 
onderpand stelt hij zijn mate, thans in gebruik bij Jan Velthuijs, waarvan de 
pachtgelden gebruikt worden voor de aflossing.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

582 RAK  96 FOLIO:     293 DATUM:     11-01-1670 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bleecker, Teunis Teunissen Schuldenaar  
  Eckelboom, Gerrijt Schuldeiser Voogd 
  Holte, Herman ten Schuldeiser Voogd  -  apotheker 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen van 

Gerrijt Janssen van Rijck een bedrag van ƒ189 c.g. wegens huis en 
bleekhuur tot Pasen a.s., waarvoor hij hypothekeert ƒ25 berustend onder de 
Hasselder schipper, ƒ9 onder burgemeester Heijman Vriese, alle actien die 
uitstaan en alle goederen in zijn huis en in het Broederbolwerk.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

583 RAK  96 FOLIO:    293 DATUM:     18-05-1670 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Nieuwstraat, bewoond door Jan Gijsebertsen 
   
 comparanten Jellemans, Trijntien Comparante  
  Grafhorst, Claes van Comparant Zoon 
     
 samenvatting Comparanten, mede caverende voor Jan Gijsbertsen, tegenwoordig in ‘s 

lands dienst, hebben beloofd aan Marrigien Jacobs, weduwe Vosbeen, 
jaarlijks ƒ50 c.g. te betalen in mindering van een kapitaal van ƒ250 c.g. en 
renten. Als speciaal onderpand stellen zij de helft van een huis.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

584 RAK  96 FOLIO:    293v  DATUM:    22-08-1670 
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 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schinkel, Trijntien Comparante  
  Wichmans, Elsien Comparante  
  Claes, Anna Maria Comparante  
  Schinkel, Gerrit Meusen Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van Gerrit Meusen Schinkel de legaten te hebben 

ontvangen, die door Geertien Jans testamentair aan hen zijn toegekend en 
hem daarvoor te bedanken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

585 RAK  96 FOLIO:     293v DATUM:     18-10-1670 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Garrits, Trijntien Wed. van Gorseler Janssen Moeder 
  Arentsen, Joannes Voogd  
  Janssen, Dirck Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Eva Gorselers als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ36 c.g. en belooft haar lezen , 
schrijven en naaien te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij 
heeft het vruchtgebruik.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

586 RAK  96 FOLIO:    294 DATUM:    29-03-1671  

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Hof 
  Kampen, buiten de Claterpoort 
   
 comparanten Jelis, Trijne Schuldenares Echtg. Gerbr. C. v. Grafhorst 
  Grafhorst, Claas van Schuldenaar Echtg. Albertien Alberts 
  Bruinvisch, Jan Gijsb. Schuldenaar Echtg. Jennegien Gerbrants 
  Schinckel, Gerrit M. Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerrit Meeuwsen Schinckel een 

bedrag van ƒ150 c.g. te betalen uiterlijk met Pinksteren van dit jaar, waarvoor 
burgemeester Johan Carsten van ’t Engbert borg staat en voor wie zij, 
comparanten, als onderpand stellen hun hof. 

   
 bijzonderheden Geen 
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587 RAK  96 FOLIO:    294 DATUM:    05-06-1671 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrix, Trijntien Comparante  
  Breda, R. van Momber Secretaris 
  Breda, Jurrien van Voogd  
  Pole, Jan Berentsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar voogden de goederen te hebben ontvangen 

die onder hun berusting waren en hen te bedanken voor het goede beheer 
ervan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

588 RAK  96 FOLIO:      294v DATUM:     21-11-1671 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Albertsen, Timen Schuldenaar Scholtus van Ens 
  Haninck, Reinder Schuldeiser Echtpaar 
  Sluiters, Geesien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant, weduwnaar van Trude Jans en van Gerritgen Jans, verklaart 

schuldig te zijn aan Reinder Haninck en echtgenote een bedrag van ƒ903-12   
c.g. wegens geleverd bier. Hij zal dit bedrag in drie termijnen van ƒ300-04 
betalen, het eerste deel op St. Michael a.s., het tweede  op Martini 1673 en 
het derde op Martini 1674 met 5 procent rente. Als onderpand gelden al zijn 
roerende en onroerende goederen, actien, kredieten enz. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

589 RAK  96 FOLIO:     295 DATUM:    30-03-1671 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Melksteeg 
   
 comparanten Jelis, Trijne Comparante Wed. Gerbrant C. v. Grafhorst 
  Grafhorst, Claas van Schuldenaar Zoon  
  Gosens, Roncke Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante zal voor haar zoon Claas aan Roncke Gosens betalen wegens 

geleend geld het bedrag dat het gerecht zal vaststellen, waarvoor zij 
verbindt als onderpand de huur van haar huis, thans bewoond door Piter de 
Hondeslager. 

   
 bijzonderheden Geen 
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590 RAK  96 FOLIO:    295v DATUM:     08-05-1672 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Geen 
   
 comparanten Gosens, Thijmen Volmachtgever Vollenhove 
  Hanius, Franciscus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Franciscus Hanius om zijn  

zaken waar te nemen, in der minne of gerechtelijk en daarbij al het 
noodzakelijke te doen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

591 RAK  96 FOLIO:     295v DATUM:    01-07-1673 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Campen, Theunis Egbertsen v. Wdn. Mette H. v. Oldezeel Vader 
  Schaep, Gerrit Voogd  
  Nienburch, Henrick Hermsen v. Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Henrick 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

592 RAK  96 FOLIO:     296 DATUM:     12-12-1674 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sutphen, Thijmen van Comparant  
  Gerrijts, Wijchman Comparant Echtg. W. P van Sutphen 
  Ridder, Jacobus Voogd IUDr – loco patris 
  Henrix, Michael Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, tevens caverende voor de afwezigen, verklaren van hun 

voogden alle goederen en penningen te hebben ontvangen die zij onder hun 
berusting hadden, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

593 RAK  96 FOLIO:     296v DATUM:    12-05-1675 
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 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Trijntien Wed. van Gerrit Frericks Moeder 
  Frericks, Jan Voogd  
  Laer, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Marie, Àeltien, Wolter  

en Gerrit Gerritsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ12  en 
belooft hen naaien, lezen en schrijven te laten leren en te doen wat van een 
goede moeder wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

594 RAK  96 FOLIO:    296v DATUM:     03-06-1675 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Spraeckman, Thuenis Borg  
  Hengels, Albertus van Aanvrager  
     
 samenvatting Comparant heeft zich borg gesteld ten behoeve van Albertus van Hengels 

vanwege een kast die bij de weduwe van Daniel Berentsen staat en waar 
Abraham van Suiren aanspraak op maakt.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

595 RAK  96 FOLIO:     296v DATUM:    19-07-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Radijs, Trijne Wed. van Jan Banties Moeder 
  Molkenboer, Luickas Voogd  
  Janssen, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Hille Banties 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk honderd daalder (van 30 
stuivers), haar zoon een kleed met een mantel en haar dochter een bed met 
toebehoren en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en 
te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden In de tekst wordt de zoon Gerrit genoemd; fout van de schrijver?  
   

 

 

596 RAK  96 FOLIO:    297 DATUM:    08-09-1675 
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 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricks, Trijntien Wed. van Jan Jansen Moeder 
  Hendricksen, Piter Voogd  
  Martensen, Thimen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Griete en Hendrick 

Jansen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ125 c.g., de dochter 
een bed met een peluw en de zoon een vaars en belooft hen lezen, schrijven 
en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

597 RAK   96 FOLIO:     297v DATUM:    31-05-1676 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Treeck, Thomas van den Gevolmachtigde  
  Fock, Jan Volmachtgever De erven van … 
  Hanius, F. Gevolmachtigde Doctor 
     
 samenvatting Comparant verklaart namens de erven van Jan Fock een volmacht te hebben 

verstrekt aan F. Hanius om van Coendert Hendricksen, of zijn weduwe, het 
geld te vorderen dat zijn opdrachtgevers toekomt en opgelopen is tot ƒ63-19. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 298 t/m 306v zijn blanco. 

598 RAK  96 FOLIO:   307     DATUM:    18-03-1674 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, naast de Houtzagerspoort 
   
 comparanten Cornelis, Verhage Wdn. van Petertien Berents Vader 
  Cloecke, Jan Berentsen Voogd  
  Stege, Lubbert ter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Catharina als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd 1/5
e
 deel van een huis, de lijfstoebehoren en 

een bed met toebehoren en belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten 
leren en te doen wat en goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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599 RAK  96 FOLIO:     307 DATUM:    06-03-1675 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelis, Verhage Schuldenaar  
  Sijmonts, Diewertien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Diewertien Sijmonts een bedrag 

van ƒ300 c.g. met 2½ jaar rente à 5 procent, waarvan de vervaldatum 12-03-
1675 is. Hij stelt al zijn goederen, roerende en onroerende, als onderpand. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

600 RAK  96 FOLIO:     307v DATUM:     09-07-1675 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Warnerus, Vrou Volmachtgeefster  
  Steenbergen, J. Momber Secretaris 
  Hoolboom, dr Rodolphs Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante geeft een volmacht aan dr Rodolphs Hoolboom om haar zaken 

waar te nemen, binnen zowel als buiten rechten en zijn beslissingen te 
accepteren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

601 RAK  96 FOLIO:     307v DATUM:     12-02-1677 

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jochemsen, Vastert Comparant  
  Gemminck, Johan Koopman Amsterdam 
  Bollinck, Gerrit Lakenmeter  
     
 samenvatting Comparant is overeengekomen met de koopman Johan Gemminck dat hij 

voor hem honderd stuks smalle en brede duffels zal maken, waarbij de 
koopman, in handen van Gerrit Bollinck, heeft gezworen een voldoende 
grote hoeveelheid wol te zenden om de duffels te maken en het geld voor het 
arbeidsloon. Er is reeds een portie wol geleverd voor 12 stuks, waarop 
comparant hem al 7 stuks duffels heeft geleverd. Comparant belooft voor 
niemand anders te zullen werken en ook geen andere wol te gebruiken dan 
de door de koopman geleverde.  

   
 bijzonderheden Geen 
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602 RAK  96 FOLIO:     308v DATUM:     19-05-1677 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Vrouwtjen Volmachtgeefster Wed. H. Janssen 
  Bentheim, A. van  Momber Secretaris 
  Lubbertsen, Gerrit Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Gerrit Lubbertsen om voor haar te 

vorderen van Bettien Jans, echtgenote van Albert Rijcksen een bedrag van 
ƒ200 c.g. met rente, geleend in 1669 volgens bekentenis en daarbij alles te 
doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 309 t/m 320v zijn blanco. 

603 RAK  96 FOLIO:     321 DATUM:    08-10-1669 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Braeckel, Willem van Volmachtgever IUDr – burgem. Zwolle 
  Dompseler, Reinier van Gevolmachtigde IULtus 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Reinier van Dompseler om zijn 

zaken waar te nemen in het schoutambt van Kuinre en speciaal die tegen 
Sijmon Jochems aldaar en daarbij alle noodzakelijk maatregelen te treffen, 
met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

604 RAK  96 FOLIO:     321 DATUM:    18-10-1669 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentsen, Wolter Wdn. van Geesien Jans Vader 
  Embden, Gerrit Janssen v . Voogd  
  Peters, Herman Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Wolter Woltersen 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 
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605 RAK  96 FOLIO:     321v DATUM:     16-02-1670 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Emmeloort, Willem Dircksen van Volmachtgever  
  Hanius, doctor Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan dr Hanius om al zijn zaken hier 

in de stad waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten, met macht van 
substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

606 RAK  96 FOLIO:    321v DATUM:     30-03-1670 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Banck, Willem Volmachtgever Deventer 
  Hanius, F. Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan F. Hanius om zijn zaken in de 

stad en in de provincie Gelderland waar te nemen, zowel binnen als buiten 
rechten, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Volmachtgever is essayeur van de munt in Deventer. 
   

 

 

607 RAK  96 FOLIO:    322 DATUM:    19-04-1670 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thijmentsen, Willem Schuldenaar  
  Ham, B. Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan B. Ham een bedrag van ƒ40 c.g. aan 

huishuur, waarvoor hij zijn persoon en goederen als garantie stelt. Als 
speciaal onderpand gelden de verdiensten van zijn kinderen, zodat hij 
wekelijks een halve rijksdaalder afdraagt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

608 RAK  96 FOLIO:    322 DATUM:    05-05-1670 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Schonincks, Wijntien Comparante  
  Steenbergen, Jacob Roelof Voogd  
  Grunde, Saris Jansz van de  Voogd  
     
 samenvatting Comparante bedankt haar voogden voor het beheer van haar ouderlijke 

goederen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

609 RAK  96 FOLIO:     322 DATUM:    29-06-1670 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Buis, Willem Volmachtgever  
  Hanius, F. Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan F. Hanius om al zijn zaken waar 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

610 RAK  96 FOLIO:     322v DATUM:      04-07-1670 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsen, Wessel Comparant  
  Brant, Arent Schuldeiser De weduwe van … 
     
 samenvatting Comparant verklaart te zullen betalen aan de weduwe van Arent Brant ƒ12-

16: de helft over een maand en de andere helft tegen St. Michael a.s., als bij 
verwonnen panden.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

611 RAK  96 FOLIO:    322v DATUM:    10-08-1670 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermssen, Willem Schuldenaar  
  Olen, ds Johannes ab Schuldeiser Voogd 
  Tongeren, Warner van Schuldeiser Voogd 
  Dirckxen, Dirck Borg  
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  Lubbertsen, Gerrit Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over Willem Gerritsen 

Hoffstede een bedrag van ƒ500 c.g. tegen een rente van ƒ20 c.g. per jaar. Er 
worden twee borgen aangesteld. 
NB. in de kantlijn: op 17-08-1678 heeft schuldenaar de akte vernieuwd voor 
het resterende bedrag; op 28-02-1680 meldt Gerrit Janssen Hoffstede 
namens zijn zoon van bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

612 RAK  96 FOLIO:     322v DATUM:     25-11-1670 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Tongeren, Warner van Schuldenaar Echtpaar 
  Niuhof, Engelien Schuldenares  
  Hendrik, Trijntien Schuldeiseres Wed. A.C. Wijnhout 
     
 samenvatting Comparant, boedelhouder van wijlen Evert Willemsen van der Weert, 

verklaart schuldig te zijn aan Trijntien Hendrik, weduwe van Albert Claesen 
Wijnhout en erfgename van haar moeder Heiltien Lamberts, een bedrag van 
ƒ1400 c.g. en de rente vanaf 1667, als betaling van de gekochte brouwerij op 
de Koornmarkt, conform schuldbekentenis, waarvoor hij en zijn echtgenote 
hun roerende en onroerende goederen als onderpand stellen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

613 RAK  96 FOLIO:      323 DATUM:     24-01-1671 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Harmsen, Willem Wdn. van Trijntien Hilberts Vader 
  Egberts, Jan Voogd  
  Jansen, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hermen, Hilbert, 

Henrick, Jan en Gerrit Willemsen als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd ieder ƒ6 c.g., 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 goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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614 RAK  96 FOLIO:     323 DATUM:     24-01-1671 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Haersolthe, Wolf van Volmachtgever Heer tot IJerst 
  Ridder, J. Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan J. Ridder om, eventueel 

gerechtelijk, betaling te vorderen van zijn uitstaande schulden hier ter stede 
en daarbij alles toe doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

615 RAK  96 FOLIO:     323v DATUM:     22-03-1671 

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

zaken waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en alle benodigde 
acties daarvoor te ondernemen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

616 RAK  96 FOLIO:    323v DATUM:    01-08-1671 

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

zaken waar te nemen, hier en elders, zowel binnen als buiten rechten en 
daarbij alle noodzakelijke acties te ondernemen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

617 RAK  96 FOLIO:    324 DATUM:     25-08-1671 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Tongeren, Warner van Schuldenaar  
  Emmeloort, Willem Hermsen v. Schuldeiser  
  Peters, Jacob en Louw Schuldeisers  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Hermsen van Emmeloort 

een bedrag van ƒ200 c.g., restant van ƒ250 c.g, aan Jacob en Louw Peters 
ƒ300 c.g., restant van ƒ329 c.g., voor geleverd zaad, welke bedragen hij zich 
voorneemt met 6 weken te betalen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

618 RAK  96 FOLIO:    324 DATUM:     20-02-1672 

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

zaken, hier en elders, 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 
   

 

 

619 RAK  96 FOLIO:     324v DATUM:     17-04-1672 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrixen, Warner Wdn. van Sijbertien Roelofs Vader 
  Henrixen, Willem Voogd  
  Arent, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Femmechien Warners 

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 
   

 

 

620 RAK  96 FOLIO:      324v DATUM:     06-05-1672 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Joosten, Wessel Comparant  
  Suiren, Abraham van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant belooft het bedrag dat Abraham van Suiren hem gerechtelijk 

heeft opgelegd binnen een half jaar te betalen, als bij verwonnen panden. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

621 RAK  96 FOLIO:    325 DATUM:     06-11-1673 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Scholte, Willem Henrixen Wdn. van Wendeltien Teunis Vader 
  Duits, Roeloff Voogd  
  Teunissen, Sweer Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Marrigien, Teunis, 

Jennigien en Egbert als moeders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van 
een bedrag van ƒ3300 c.g. dat hij tegoed heeft wegens leverantie aan de 
militie en dan nog de helft van honderd rijksdaalders afkomstig van het erf 
van Marrigien Backers en verder een bedrag van ƒ400 c.g. Hij belooft hen 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed 
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 16-03-1682 meldt Weijntien Pots, echtgenote van de 
vader, dat zij voor ƒ125 zaken van het moeders goed verkocht hebben en dat 
dit bedrag de kinderen toekomt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

622 RAK  96 FOLIO:    325 DATUM:    13-11-1673 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. 4½ morgen land 
      Dronten, Sennekerweg 
  2. huis, erf en where 
      Kampen, bij de Nieuwe Toren 
   
 comparanten Pots, Weijntien Wed. Rijck J. van de Wende Moeder 
  Wende, Jan Dirxen v.d. Voogd  
  Broeckman, Jan Ariaensen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aeltien, Anna, Jan, 

Piter, Jennigien en Dirck van de Wende als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd een bedrag van ƒ9000 c.g. samen, een passende uitzet bij 
huwelijk 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. 
NB. in de kantlijn: op 01-07-1680 hebben Aeltien vd Wende, met echtgenoot 
Jan van Wijnvoorden en Anna vd Wende met echtgenoot Joost Crouwel, de 
voogden bedankt en de moeder met echtgenoot Willem Hendricksen 
Scholte, heeft als onderpand gesteld voor de overige kinderen een stuk land 
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in Dronten en het huis bij de Nieuwe Toren; op 19-01-1693 hebben de overige 
kinderen ook de voogden bedankt, Jennegien met echtgenoot Adriaen 
Broeckman. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

623 RAK  96 FOLIO:    325v DATUM:    07-04-1674 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ridder, Wolter Jurriaensen Volmachtgever Voogd 
  Canneman, Lambertus Volmachtgever Voogd 
  Bilderbeeck, Hermen Lucassen Gevolmachtigde  
  Bartelsen, Albert Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de zoon van Claes Petersen Backer, hebben 

een volmacht verstrekt aan Hermen Lucassen Bilderbeeck en Albert 
Bartelsen om van pupils zwager Jan Woltersen Vos tot Wezep alle goederen 
te vorderen die onder hem berusten en de pupil toekomen en daarbij alle 
noodzakelijke acties te ondernemen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

624 RAK  96 FOLIO:    326 DATUM:     02-03-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evers, Webbigien Wed. van … Moeder 
  Jansen, Henrick Voogd  
  Egberts, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Willem en Gerrit 

Casparsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot met 
ieder een zilveren lepelen 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. 
   

 

 

625 RAK  96 FOLIO:     326v DATUM:     09-07-1675 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dorsten, Jan Schuldenaar  
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  Meijer, Jan Schuldenaar  
  Stercke, Jan Schuldeiser Korenkoper - Amsterdam 
  Thierens, Pieter Schuldeiser Idem 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de korenkopers Stercke en 

Thierens een bedrag van ƒ539-04 wegens geleverd graan, waarvan zij de 
helft beloven te betalen met tien weken. 
NB. in de kantlijn: op 15-11-1680 is de inhoud van deze akte betaald aan Jan 
Stercke, zie Recognitien van deze datum. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

626 RAK  96 FOLIO:     326v DATUM:     15-03-1676 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis het Vergulde Schepel 
  Kampen 
   
 comparanten Tongeren, Warnaer van Comparant Echtpaar 
  Nihofs, Engele Comparante  
  Erckelens, de weduwe Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten beloven in mei a.s. te betalen aan de weduwe Erckelens twee 

jaar rente over het geld gevestigd op het huis de Vergulde Schepel, zo niet 
dan zal de weduwe mogen doorgaan met de verkoop ervan volgens 
verkregen recht.  

    
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

627 RAK  96 FOLIO:    327 DATUM:     08-01-1677 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Luijties, Wolter Schuldenaar Oosterwolde 
  Berge, Wessel van den Schuldeiser Landheer 
  Jansen, Jan Borg Brunnepe 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn landheer een bedrag van ƒ290-

17 c.g. wegens landpacht, dat hij belooft te betalen voordat hij van het erf 
zal vertrekken, waarvoor Jan Jansen borg staat. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

628 RAK  96 FOLIO:     327 DATUM:     22-02-1677 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Burgwal 
   

 comparanten Bon, Wolter Schuldenaar Echtpaar 
  Sael, Leentien Huiberts Schuldenares  
  Meiboom, Peter Henrixen Schuldeiser De erven van … 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de erven van Peter Henrixen 

Meiboom een bedrag van ƒ275 c.g. tegen 5 procent per jaar afkomstig van de  
verkoop van een wijdschip, waarvoor hun woonhuis onderpand is. 
NB. in de kantlijn: op 10-10-1682 is de akte gerenoveerd; op 02-10-1683 en 
28-10-1684 ook en tevens op 24-09-1685. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

629 RAK  96 FOLIO:   327v DATUM:    16-03-1677 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Boecop, Warner toe Gevolmachtigde  
  Ruijtenborgh, Adriana Helena v. Volmachtgeefster En anderen 
  Hanius, Franciscus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant, namens zijn opdrachtgevers Adriana Helena, Jurrien Jacob en 

Steven Lambert van Ruijtenborgh, heeft op zijn beurt een volmacht verstrekt 
aan Franciscus Hanius om hun zaken waar te nemen en in het bijzonder die 
tegen de erven van Gerrit Crache Glauwe en daarbij alles te doen wat 
noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

630 RAK   96 FOLIO:     328 DATUM:     16-03-1677 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Boecop, Warner toe Borg  
  Walraven v. Ruijtenborgh, Joesten Begunstigde De erven van … 
     
 samenvatting Comparant heeft zich borg gesteld ten behoeve van zijn mede-erfgenamen 

van Joesten Walraven van Ruijtenborgh en vrouw Lodowick Glauwe voor de 
proceskosten in de kwestie tegen de erven van jkr Gerrit Crache Glauwe. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

631 RAK  96 FOLIO:    328 DATUM:     27-03-1677 
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 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Een stuk land 
  Velsen, in de Vronaet 
   
 comparanten Bliecker, Jan Berentsen Wdn. van Anna Jans Vader 
  Keijser, Frans Voogd  
  Crouwel, Claes Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Ariaentien en Berent 

Jansen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd alles wat zijn land meer 
opbrengt dan de ƒ240 c.g. schuld die er op rusten 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 
   
 

 

632 RAK  96 FOLIO:    328v DATUM:     22-02-1677 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coste, Warner Hermsen Wdn. Geertruijdt J. Sluijters Vader 
  Velthuijs, Jan Voogd  
  Sluijter, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hermtien, Hermen en 

Jan Warners als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ200 en samen 
de lijfstoebehoren, alles te versterven van het ene kind op het andere en 
belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn.  
NB. in de kantlijn: op 20-07-1681 meldt Harmtien Warners met haar 
echtgenoot David Jacobs, sergeant, haar deel te hebben ontvangen en de 
voogden te bedanken; op 17-09-1689 doet Jan Warnersen Coste hetzelfde en 
bedankt ook voor het beheer van de aangeërfde goederen, met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

633 RAK  96 FOLIO:     329 DATUM:     30-05-1677 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritsen, Wijchman Comparant  
  Gerritsen, Willemtien Zuster  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn zuster Willemtien de erfenis van zijn moeder 

Elsien Wijchmans te hebben ontvangen, met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
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634 RAK  96 FOLIO:     329 DATUM:     00-06-1677 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Boertien, Willem Wijchersen Borg  
  Rooveen, Jacob Begunstigde Schipper Deventer 
     
 samenvatting Comparant heeft zich borg gesteld voor Jacob Rooveen tot de boete waartoe 

deze was veroordeeld volgens de gildebrief van het Schippers Gilde van 
Kampen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 329v t/m 338v zijn blanco. 

635 RAK  96 FOLIO:     339 DATUM:      30-03-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Aeltien Wed. van … Moeder 
  Backer, Thuenis Helmigsen Voogd  
  Valckenier, ds Egidius Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Annigien Hendricks 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300 c.g. en een 
uitzet of ƒ100 c.g. als de moeder voordien is overleden en belooft haar 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 19-10-1709 meldt Annichien Hendricks de erven van 
haar voogden te danken voor het beheer van haar vaders goederen, met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

636 RAK  96 FOLIO:     339 DATUM:     08-04-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsen, Annechien Wed. van … Moeder 
  Jacobsen, Jan Voogd  
  Joosten, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Annechien, Aeltien en 

Hermtien Hendricksen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd één kroon 
aan geld en belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen 
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wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

637 RAK  96 FOLIO:    339v DATUM:    15-04-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thijs, Aeltien Wed. van Gerrit Proestinck Moeder 
  Lambertsen, Roebert Voogd  
  Evertsen, Claes Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Anna, Evertien en 

Jacobus Gerritsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd één 
goudgulden samen en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een ambacht 
te laten leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

638 RAK  96 FOLIO:     339v DATUM:    20-04-1675 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Asia, Aeltien Volmachtgeefster  
  Nuis, Herman  Momber Secretaris 
  Wolfsen, dr H. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan dr H. Wolfsen om al haar 

zaken waar te nemen, die zij hier heeft. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

639 RAK  96 FOLIO:     340 DATUM:    20-05-1675 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenhouwer, Arent Comparant  
     
 samenvatting Comparant belooft voor geen ander gerecht te zullen spreken dan hier in 

Kampen, inzake zijn problemen met de weduwe van Bartelt Petersen, haar 
knecht of haar bediende. 

   
 bijzonderheden Geen 
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640 RAK  96 FOLIO:     340 DATUM:    03-06-1675 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reijncom, Abram van Gevolmachtigde  
  Swart, James Volmachtgever Koopman A’dam 
  Twent, Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgever, geeft comparant op zijn beurt een volmacht aan 

Peter Twent om zijn zaken tegen Gerrit Dukingh uit Kampen waar te nemen, 
met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

641 RAK  96 FOLIO:    340v DATUM:     08-06-1675 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijchertsen, Albert Volmachtgever Van Blokzijl 
  Hanius, dr F. Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante geeft een volmacht aan dr F. Hanius om zijn zaak tegen vrouw 

van Wijringen waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en te doen 
wat comparant zelf ook gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

642 RAK  96 FOLIO:     340v DATUM:     07-08-1675 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tollinck, Altetus Volmachtgever IUDr 
  Wolffsen, Helmich Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Helmich Wolffsen om binnen deze 

stad zijn uitstaande schulden te innen en eventueel te procederen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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643 RAK  96 FOLIO:     341 DATUM:     13-08-1675 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Arent Schuldenaar  
  Thijs, Willemtien Schuldenares  
  Backer, Henrick Gerritsen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Henrick Gerritsen Backer een 

bedrag van ƒ212 c.g., waarvan zij a.s. St. Michael ƒ50 c.g. willen betalen en 
verder ieder kwartaal ƒ25 c.g. totdat alles is afgelost. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

644 RAK  96 FOLIO:    341 DATUM:     07-09-1675 

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Banier, Arent Comparant  
  Wijnties, Janneke Schuldenares Wed. Sonsbeeck 
     
 samenvatting Comparant belooft binnen  6 weken te betalen aan Jan van Campen een 

bedrag van ƒ11-5 c.g. namens de weduwe Sonsbeeck, waarvoor hij met 
persoon en goederen borg staat, als bij verwonnen panden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

645 RAK  96 FOLIO:    341 DATUM:    13-04-1676  

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Suiren, Abraham van Schuldenaar  
  Rijsewijck, jkr Jan van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan jkr Jan van Rijsewijck een bedrag 

van pro resto ƒ400 c.g., waarvan hij belooft binnen 14 dagen de rente te 
betalen en voldoende garanties te stellen voor de hoofdsom. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

646 RAK  96 FOLIO:     341v DATUM:    01-11-1675 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Geerts, Aeltien Wed. van Sweer Sweersen Moeder 
  Wilbertsen, Berent Voogd  
  Geertsen, Buick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Trijne en Geert 

Sweersen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ600 
c.g. samen en belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen  
wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

647 RAK  96 FOLIO:    341v DATUM:    27-12-1675 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Visscher, Ariaen Schuldenaar  
  Someren, Herbert van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Herbert van Someren een bedrag 

van ƒ625 wegens geleverd hout, waarvoor hij als onderpand stelt de bijlbrief 
die Jacob Jansen Hoet van het schip zal passeren en aan schuldeiser 
overhandigen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

648 RAK  96 FOLIO:    342 DATUM:    02-02-1676 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijxen, Albertus Schuldenaar  
  Hermsen, Willem Schuldeiser En echtgenote 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Hermsen wegens geleverd 

zaad een bedrag van ƒ200, waarvan ƒ18 reeds is ontvangen en het een en 
ander aan bier, dat hij met Pasen a.s. zal aflossen met ƒ100 en waarvoor zijn 
persoon en goederen onderpand zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

649 RAK  96 FOLIO:     342 DATUM:     21-03-1676 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Warnaers, Aeltien Wed. van Rijck Hermsen Moeder 
  Coopsz, Jan Voogd  
  Smidt, Jan Jansen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geesien en Margarita 

Rijx als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. 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 26-04-1698 bedankt Geesien haar voogden met belofte 
van vrijwaring; de eerste voogd is overleden; op 03-05-1698 bedankt  
Margarita ook de voogden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

650 RAK  96 FOLIO:    342v DATUM:    14-06-1676 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Spoor, Albert Lambertsen Wdn. van Lena Jonas Vader 
  Coopsen, Albert Voogd  
  Gerritsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Arent Albers Spoor als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1000 c.g., een bed 
met toebehoren en de helft van de vissersnering maar zonder schuit en 
belooft hem lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een goed vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. De vader heeft het 
vruchtgebruik.  
NB. in de kantlijn: op 11-02-1684 bedankt Arent zijn voogden met belofte van 
vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

651 RAK  96 FOLIO:    342v DATUM:     15-09-1676 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bolte, Albert Schuldenaar  
  Valckenier, ds Egidius Schuldeiser Voogd 
  Groenvis, Hermen Luijcksz Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over Beeltien en Abel 

Jansen Bladt, een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 5 procent per jaar wegens 
gekocht leer en belooft dit te betalen heden over een jaar waarvoor zijn 
persoon en goederen onderpand zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
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652 RAK  96 FOLIO:    343 DATUM:     21-09-1676 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sipkes, Adriaen Volmachtgever  
  Hanius, Fr. Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Fr. Hanius om al zijn zaken 

waar te nemen, in het bijzonder die tegen Willem en Hermen Jacobsen 
Schockers.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

653 RAK  96 FOLIO:    343 DATUM:    07-12-1676 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Spoor, Alexander Volmachtgever Deventer 
  Sabé, Johan Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Johan Sabé om beslag te 

leggen op de persoon van Jantien en het zout dat hij heeft ingeladen en naar 
Deventer moet brengen en nergens anders. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

654 RAK  96 FOLIO:     343v DATUM:     25-01-1677 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricks, Annechien Wed. van Lucas van Lingen Moeder 
  Jansen, Hendrick Voogd  
  Wijnoltsen, Warner Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Annechien Lucas 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 
   

 

 

655 RAK  96 FOLIO:     343v DATUM:    05-03-1677 

 onderwerp Volmacht 
   



225 
 

 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schonevelt, Alexander van Volmachtgever Luitenant 
  Borcheer, Lodowick Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, luitenant onder de prins van Birckenfelt, heeft een volmacht 

verstrekt aan Lodowick Borcheer om hier in Kampen zijn zaken waar te 
nemen, in der minne of gerechtelijk, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

656 RAK  96 FOLIO:    344 DATUM:    08-03-1677 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis de Eendracht 
  Kampen 
   
 comparanten Suiren, Abram van Comparant  
  Suiren, Jacobus van Broer  
     
 samenvatting Comparant heeft van de voogden over zijn broer Jacobus van Suiren 

toegewezen gekregen een bedrag van ƒ750 c.g. met rente en na aftrek van 
ƒ64-19-08 c.g. die hij voor zijn broer had betaald, draagt hij aan zijn broer 
over een bedrag van ƒ800 c.g., n.l. de koopsom van het huis dat hij van 
Hendrick van Rhenen tegoed heeft, nadat Albert en Jacomina van Hengelo 
zullen zijn voldaan. Als onderpand geeft hij aan zijn broer een obligatie van 
ƒ112 c.g. ten laste van Gerrit van den Veene. 
NB. in de kantlijn: op 16-11-1683 bekennen de voogden over Jacobus van 
Suiren van de koper van het huis ƒ600 c.g. te hebben ontvangen, resteren 
nog ƒ200 c.g.     

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

657 RAK  96 FOLIO:    344v DATUM:    04-04-1677 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geurtsen, Albert Borg  
  Dircksen, Dirck Begunstigde Wdn. Anna Geurts 
     
 samenvatting Comparant heeft zich borg gesteld ten behoeve van Dirck Dircksen voor 

eventuele aanspraken op de boedel van Anna Geurts en op die van 
Gerbrecht Alberts ook behorende tot deze boedel. 
NB. in de kantlijn: op 29-09-1677 wordt hij van de borgtocht ontslagen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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658 RAK  96 FOLIO:     344v DATUM:     10-05-1677 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wieringen, Albert Rijxen van Schuldenaar  
  Eckholt, Jennichien Schuldeiseres Wed. v. Hoochstraten 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Henrick van 

Hoochstraten een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 5 procent, afkomstig van een 
obligatie dd 01-04-1668. Als onderpand stelt hij zijn persoon en goederen, 
als verwonnen panden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

659 RAK  96 FOLIO:     345 DATUM:      25-05-1677 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vriese, Arent Borg  
  Vriese, Jacob Begunstigde Broer 
     
 samenvatting Comparant heeft zich borg gesteld voor het mastgeld dat zijn broer Jacob 

Vriese nog aan Peter Twenth, ontvanger van het mastgeld, schuldig is.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 345v t/m 347v zijn blanco. 

660 RAK  96 FOLIO:    348 DATUM:     01-03-1677 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenbicker, Jan Wdn. van  Lijsebet Jansen Vader 
  Nijenborgh, Hendrick v. Voogd  
  Metselaer, Hendrick J. Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hermen en Gesien 

Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ20 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 
   

 

 

661 RAK  96 FOLIO:     348 DATUM:    05-03-1677 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hane, Jan Berentsen Schuldenaar  
  Everts, Cunnechien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Cunnechien Everts een bedrag van 

ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als onderpand gelden zijn persoon en 
goederen. 
NB. in de kantlijn: op 13-03-1678 is de akte hernieuwd; verder op 15-03-1679 
en 04-03-1680; op 04-11-1684 is de schuld afbetaald.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

662 RAK  96 FOLIO:     348v DATUM:     14-03-1677 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed De weert 
  IJsselmuiden, Oosterholtsesteeg 
   
 comparanten Broeckman, Jan Ariaentsen Wdn. Gesien Veene Vader 
  Wende, Jan D. van de Voogd Burgemeester 
  Veene, Arent van den Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Adriaen, Wijndela, 

Thijmen en Petertien Broeckman als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd een stuk land en een bedrag van ƒ2500, waarvan de dochter 
reeds ƒ100 ontvangt en een bed met toebehoren, de vader heeft het 
vruchtgebruik; hij belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te 
laten leren en te doen wat een goede vader verschuldigd is, waarmee de 
voogden tevreden zijn.  
NB. in de kantlijn: op 09-04-1686 bedankt Thijmen zijn vader en voogden 
voor het beheer van moeders goederen met belofte van vrijwaring; op 19-01-
1693 bedankt ook Adriaen hen en op 18-12-1707 doet ds Conradus Smalcius, 
gewezen echtgenoot van Petertien, hetzelfde. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

663 RAK   96 FOLIO:    349 DATUM:     22-03-1677 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hane, Jan Berentsen  Schuldenaar  
  Hoochstraten, Helena van Schuldeiseres  
  Hoochstraten, Mechtelt van Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de dames van Hoochstraten een 

bedrag van ƒ190 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als onderpand gelden zijn 
persoon en goederen. 
NB. in de kantlijn: op 29-03-1678, 15-03-1679 en op 04-03-1680 wordt de akte 
gerenoveerd; op 31-12-1681 wordt de schuld betaald aan de erven van de 
dames. 
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 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

664 RAK  96 FOLIO:    349 DATUM:    22-03-1677 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hane, Jan Berentsen Schuldenaar  
  Bergh, Willem Jansen v. d.  Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogd over de kinderen van 

Claes Jansen, een bedrag van ƒ345 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als 
speciaal onderpand gelden zijn persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

665 RAK  96 FOLIO:    349v DATUM:     22-03-1677  

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Haene, Jan Berentsen Schuldenaar  
  Haene, Hermen Jansen de Schuldeiser De erven van … 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de erven van Hermen Jansen de 

Haene een bedrag van ƒ150 c.g. tegen 5 procent per jaar. Zijn persoon en 
goederen zijn onderpand. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

666 RAK  96 FOLIO:    349v DATUM:    11-05-1677 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Jan Borg  
  Woltersen, Jan Borg  
  Beumer, Willem Begunstigde  
     
 samenvatting Comparanten hebben zich borg gesteld ten behoeve van Willem Beumer, die 

de goederen heeft afgehaald van wijlen Roelof Beumer, in leven soldaat 
onder kapitein Uterwijck en die berust hebben bij Gerrit Arentsen, voor de 
eventuele aanspraken daarop gemaakt. 

   
 bijzonderheden Geen 
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Huwelijken der Mennonieten: 16-01-1674: Leendert Jansz, schilder uit Nijmegen, weduwnaar, met 

Hendrickien Jacobs, jd uit Blokzijl. 

667 RAK  96 FOLIO:    350 DATUM:     14-05-1677 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentsen, Jan Comparant Aanspreker 
  Luijcksen, Hendrick Executeur(?) Custos 
     
 samenvatting Comparant verklaart van Hendrick Luijcksen ontvangen te hebben de erfenis 

van zijn tante Femmechien Jans, waarvan het 6
e
 deel bestemd is voor de 

weeskamer te Amsterdam. Hij vrijwaart Hendrick Luijcksen van alle 
aanmaningen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

668 RAK  96 FOLIO:      350v DATUM:     10-05-1677 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsen , Jan Wdn.  Aeltien Willems Vader 
  Janssen, Arent Voogd  
  Nieuwenburgh, Jan Hermsen v. Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Kunnegien, Willemtien, 

Hermen, Caspar en Jan Hermsen als moeders erfdeel te hebben  
gereserveerd samen ƒ15 c.g. 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 
   

 

 

669 RAK  96 FOLIO:     350v DATUM:    25-06-1677 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cuijpers, Jannetien Jans Comparante  
  Jansen, Hendrick Voogd  
  Hof, Gerrit Lubbersten Voogd  
     
 samenvatting Comparante, dochter van wijlen Jan Hendricksen en Hendrickien Gesens, 

heeft haar voogden bedankt voor het beheer van haar ouderlijke goederen 
en vrijwaart hen voor alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
a.m.alink © april 2012 


