1

2

3

4

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 1
Kinderbewijs

DATUM:

24-05-1689

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Egberts, Annechien
Maten, Herman v.d.
Beck, Gerlach

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan, Dirck en
Machtelt Gerrits van Suijlen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder
een pond groot en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te
laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 1
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Reijnders, Antoni
Vogel, Dirck Janssen
Graeff, Herman de

Wed. Gerrit Janssen van Suijlen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

25-07-1689

Borg
Schuldenaar
Schuldeiser

Uit de Betuwe
Voogd

samenvatting

Op verzoek van Herman de Graeff, voogd over de kinderen van Jan
Jurriaensen, heeft comparant zich borg gesteld voor Dirck Janssen Vogel
voor een bedrag van ƒ50 c.g. met rente dat deze geleend heeft van de voogd.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 1v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Andriessen, Anna Catharina
Boldewijnsen, Dirck

samenvatting

Comparante, dochter van Andries Jansen en Aeltien Slachter, wil haar voogd
bedanken voor de goede administratie van haar ouderlijke goederen en
belooft hem te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98

FOLIO:

DATUM:

1v

Comparante
Voogd

DATUM:

1

20-08-1689

12-09-1689

5

6

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wijringen, Albertus van
Weteringe, Albertus v.d.
Reijnink, Dietardus

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Femmechien en Jacob
van Wijringen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12 c.g. samen en
belooft hen lezen. schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goed vader schuldig is te doen, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 2
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Robberts, Aghjen
Nuis, H.
Meijer, Wolterus

Wdn. Bette Jacobs van de Weert
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

04-10-1689

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Secretaris
IUDr

samenvatting

Comparante, erfgename van Maijken Martens, weduwe van Reijner Jansen,
verklaart een volmacht te verstrekken aan Wolterus Meijer om namens haar
op te treden vooral in de kwestie van de erven van Jan Reinertsen van wie zij
een bedrag van ƒ400 c.g. met rente tegoed heeft en daarbij te doen wat
noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 2
Borgstelling

DATUM:

15-11-1689

onroerend goed
comparanten

Eeckholt, Antoni
Beeltsnijder, Wijer
Meijer, dr Wolterus

Borg
Begunstigde
Eiser

samenvatting

Comparant, ontvanger van Mastenbroek, heeft zich borg gesteld voor zijn
schoonvader ten behoeve van dr Wolterus Meijer.

bijzonderheden

Geen

2

7

8

9

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 2v
Kinderbewijs

DATUM:

19-04-1690

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pouwels, Aeltie
Bernevelt, Evert van
Garritsen, Andries
Eesijn, Jan van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Pouwel en Stijntien
Dingste als vaders erfdeel te hebben gereserveerd: voor de zoon ƒ50 c.g. en
de wollen kleren, de beste zwarte mantel en vier nieuwe hemden en voor de
dochter ook ƒ50 c.g. en het beste bed met toebehoren, een dozijn servetten,
twee tafellakens en diverse zilveren voorwerpen, alles te versterven van het
ene kind op het andere; zij belooft hen lezen, schrijven, naaien en een
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee
de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 3
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lucas, Annechien
Roeters, Jan Dircksen
Cluijver, Willem Arentsen

samenvatting

Comparante, dochter van wijlen Lucas Berentsen en Agnieta Hilligers,
verklaart haar voogden te danken voor het beheer van haar ouderlijke
goederen en belooft hen te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 3
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, hoek Hofstraat en St. Jacobssteeg

comparanten

Davids, Aeltien
Wolfmet, Henrik
Sluijs, Gerrit van

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Gerrit van Sluijs een bedrag van
ƒ300 c.g. tegen 4½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij haar huis.
NB. In de kantlijn: op 20-10-1709 is de akte geroyeerd.

bijzonderheden

Geen

Wed. van Henrik Hermsen Dingste
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

24-04-1690

Comparante
Voogd
Voogd

DATUM:

31-07-1690

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

3

Moeder

Wed. H. Wolfmet
Zoon

10

11

12

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 3v
Schuldbekentenis

DATUM:

12-08-1690

onroerend goed

Huis, erf en where met een huurhuisje
Kampen, Venestraat, strekkend tot achterin de Hofstraat

comparanten

Toor, Andries van
Martens, Janneke
Veersen, Albertien van der

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Albertien van der Veersen,
wegens achterstallige accijns aan de ontvanger van Vollenhoven en ter
vermijding van executie, een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar.
Als speciaal onderpand stellen zij hun huis, tussen van den Hof en Gerritsen.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 4
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henriks, Ambrosius
Boldewijnsen, Joost
Jegerman, Arent

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Neeltien, Dirk en Trijntien
Ambrosius als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een halve
rijksdaalder en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten
leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 4v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hardenbergh, Abram Arentsen
Lamberts, Engeltien

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Engeltien Lamberts een bedrag van
ƒ14 c.g., waarvan hij belooft de helft met St. Maarten a.s. te betalen en op
Vastenavond 1691 de rest, waarvoor zijn goederen als onderpand gelden.

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

DATUM:

18-09-1690

Wdn. van Jennechien Dirks
Voogd
Voogd

DATUM:

4

Echtpaar

Vader

22-09-1690

Schuldenaar
Schuldeiseres

13

14

15

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 4v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rhijn, Anna van
Meijer, Willem
Tongeren, Berent van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Elisabeth en Helena
Meijer als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ150 c.g.
samen, waarvan zij voorlopig het vruchtgebruik heeft 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

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 5
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Beuker, Anna Geertruijdt Willems
Beuker, Jacobus Willems
Wildenbergh, Johannes

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Willem Henriksen 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 verplicht is,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 5v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berents, Aeltien
Maten, Laurens van der
Bronkhorst, Cornelis

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Niesien, Jacobjen en
Gertien Aerts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 300
rijksdaalders, te versterven van het ene kind op het andere en verder een bed

DATUM:

03-10-1690

Wed. van Wessel Meijer
Voogd
Voogd

DATUM:

DATUM:

13-11-1690

Wed. Henrik J. vd Hardenbergh
Voogd
Voogd

Moeder

15-11-1690

Wed. van Aert Hermsen
Voogd
Voogd

5

Moeder

Moeder

met toebehoren; zij belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. De
moeder heeft voorlopig het vruchtgebruik en stelt haar vaste goederen als
onderpand.
NB. In de kantlijn: op 17-03-1710 melden Jacobjen en Geertien Aarts hun deel
te hebben ontvangen en hun voogden, Jan Geeertsen Knoll en Willem
Woltersen Captein, te danken voor hun administratie en te vrijwaren van
aanspraken.

16

17

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 6
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ruijtenburgh, Adriana Helena van
Boecop, Harmen toe
Hanius, Franciscus

DATUM:

02-01-1691

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Zwager
IUDr

samenvatting

Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Franciscus Hanius om haar
zaken binnen en buiten Kampen waar te nemen en alles te doen wat
noodzakelijk is, alsof zij zelf aanwezig was.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 6v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dirks, Antoni
Simonsen, Jan
Woltersen, Aert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Machtelt, Marrechien en
Geertien Antonis als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van
honderd daalders samen en ieder een bed met toebehoren, alles te versterven
van het ene kind op het andere en 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 31-05-1707 dankt Machteld Antonis haar voogden
Lambert Lambertsen en Aert Wolters voor hun werk en vrijwaart hen van
aanspraken; op 27-08-1707 doen Marregijn en Geertijn hetzelfde; toegevoegd
is dat de stad aan landpacht nog tegoed heeft ƒ1898-13-8.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

09-03-1691

Wdn. van Engeltie Lamberts
Voogd
Voogd

6

Vader

18

19

20

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 6v
Kinderbewijs

DATUM:

09-03-1691

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arents, Annechien
Clasen, Willem
Dirksen, Thijs

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Annechien en Claas
Albertsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van honderd
daalders samen, een bed met toebehoren voor de dochter of ƒ30 en de zoon
een beest of ƒ30, waarbij de stad voorgaat met een bedrag van ƒ165
landpacht; verder de lijfstoebehoren en 20 el linnen en belooft hen lezen,
schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede
moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 20-02-1694 hebben Frerik Arentsen en Jan Clasen zich
borg gesteld voor een periode van twee jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 7
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lamberts, Albertien
Willemsen, Berent
Pols, Willem

Wed. van Albert Clasen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

11-05-1691

Comparante
Comparant
Voogd

Echtgenoot

samenvatting

Comparante verklaart, in aanwezigheid van haar echtgenoot, van haar voogd
Willem Pols de goederen te hebben ontvangen die zij van haar moeder
Merrigien Wessels op 02-02-1671 als haar vaders erfdeel gekregen heeft en
ook de erfenis van haar grootvader Wessel Willemse, waarvoor zij haar voogd
dankt en vrijwaart van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 7v
Verklaring

onroerend goed

Huis, erf en where met twee huurhuisjes erachter
Kampen, Achter de nieuwe Muur, hoek Twickeloosteeg

comparanten

Boelen, Anne Geertruijdt
Straet, Sandrina de
Palm, Geertruijdt
Palm, Jannechien
Bentheim, Ant. van
Schutt, Henrick Arents
Maten, Henrick van der

DATUM:

21-07-1691

Comparante
Comparante
Comparante
Comparante
Momber
Koper(?)
Borg

7

Echtg. Evert Palm
Echtg. Abel Palm
Echtg. Nout Kappers
Secretaris

21

22

23

samenvatting

Comparanten verklaren van Henrick Arents Schutt ieder hun aandeel te
hebben ontvangen van de kooppenningen van hun huis, gelegen naast Coert
Dircksen Poortenaer en strekkend tot achteraan de where van Jan Ridders;
omdat de overdracht niet kan worden gedaan wegens afwezigheid van de
mannen, beloven de vrouwen met handtasting dat dit met drie maanden zal
gebeuren en stellen een borg aan.

bijzonderheden

NB: de heren zijn in het leger, zie akte.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 8
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, t.o. de stadsmuur, in het Buitenespel

comparanten

Plettenburgh, Alexandrina van
Bentheim, Ant. van
Kemp, Catharina

samenvatting

Comparante verklaart, mede namens haar afwezige echtgenoot, schuldig te
zijn aan Catharina Kemp een bedrag van ƒ500 c.g. tegen 5 procent per jaar.
Als speciaal onderpand geldt haar huis, tussen de kinderen van Frerick Voss
en Albert Evertsen Meijboom, strekkend tot achteraan de where van koster
Rhijnvisch.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 9
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Albert
Abelsen, Jan
Valckenier, Aegidius
Haen, Laurens de

samenvatting

Comparant verklaart van zijn vader het moeders erfdeel te hebben ontvangen,
vastgesteld dd 30-01-1668, voor de kleding ƒ54 c.g., twee hemden en 3 el
laken. Hij bedankt zijn vader en zijn voogden voor hun beheer, ook voor de
erfenis van zijn grootvader Jan Willemsen Blats, bestaande uit bedragen van
ƒ196 en ƒ93 c.g., linnen en zilverwerk, ƒ10 c.g. contant, ook nu ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 98

FOLIO:

DATUM:

16-07-1691

Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

Echtg.N. M. de Vooght
Secretaris
Wed. Backers

DATUM: 03-08-1691

Comparant
Vader
Voogd
Voogd

9v

DATUM:

8

02-10-1691

24

25

onderwerp

Getuigenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Spoor, Albert Jansen
Spoor, Jan
Krouwels, Elsien
Krouwel, Adam - sr

Comparant
Schuldenaar
Schuldeiseres
Getuige

Wed. Thijs J. Worst

samenvatting

Comparant verklaart wel te weten dat zijn vader Jan Spoor een bedrag van
ƒ50 c.g. tegen 5 procent schuldig is aan Elsien Krouwels, waarvan de
schuldbekentenis weg is, maar de schuld niet afgelost. Dit wordt bevestigd
door Adam Krouwel de oude, die zich herinnert dat Jan Spoor verscheidene
malen de rente voor zijn zuster aan hem heeft betaald.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 9v
Kinderbewijs

onroerend goed

1. Erf het Grote Stuivezand en het Kleine Stuivezand
Oldebroek
2. Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, bij de Bovenkerk
3. Zes huisjes
Kampen, Panjansteeg
4. Diverse stukken land: w.o. Mastenbroek aan de Zeedijk, het Klare
Waterland, Oostermate

comparanten

Jansen, Annechien
Leusen, Gerrit Willemsen
Vilsteren, Willem Jansen v.
Evertsen, Albert

DATUM:

14-12-1691

Wed. van Dirk Willemsen Leusen
Voogd
Voogd
Voogd

Moeder
M‘broek

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Wilhelmus en Jan
Leusen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder honderd daalders en
samen een erf in Oldebroek, aandelen in diverse huizen en stukken grond
etc.; verder 33 hemden en een rozenobel met een rijksdaalder. Van al deze
zaken heeft de moeder voorlopig het 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

Details in de akte.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 10v
Kinderbewijs

onroerend goed

Een stuk land
IJsselmuiden, Oosterholtsesteeg

comparanten

Jacobs, Annetie
Lunsen, Wijcher J. v.d.

DATUM:

16-01-1692

Wed. Rijk Jansen van der Lunsen
Voogd

9

Moeder

Haverman, Willem P.

26

27

28

Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geertien, Aeltien en
Jacomina Rijksen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een bedrag
van ƒ50 c.g., te versterven van het ene kind op het andere, waarvoor zij een
stuk land in onderpand geeft 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

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 10v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Aertien
Claessen, Jan
Wachter, Gerrit

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 11
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Evertsen, Albert
Hanius, Franciscus
Twent, Seger

DATUM:

07-04-1692

Wed. van Jan Teunissen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

18-04-1692

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Verweerder

IUDr

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Franciscus Hanius om
namens hem op te treden in zijn zaak tegen Seger Twent en daarbij alles te
doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 11v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

10

22-04-1692

29

30

comparanten

Berents, Annechien
Lulofs, Albert
Storm, Jan Gerritsen

Wed. van Assien Jans Berghuijs
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Assies als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g. en zijn
lijfstoebehoren, welk bedrag door de moeder gebruikt mag worden in haar
commeniewinkel totdat zij in staat is dit uit te betalen. 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

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 12
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Groenenbergh, Albert
Hanius, dr. F.

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te hebben verstrekt aan dr F. Hanius om
namens hem zijn zaken waar te nemen en daarbij te doen wat volmachtgever
zelf ook gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 12
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Vloeddijk, bij de Kalverhekkenbrug

comparanten

Pouwelsen, Abigael
Backer, Kijn Jansen
Pouwelsen, Berent

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Pouwel en Johannes
Louwijsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100
c.g. elk, 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.
NB. In de kantlijn: op 04-02-1701 melden comparante en haar echtgenoot
Henrick Panhuijs hun huis als onderpand te stellen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

11-07-1692

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Scholtis Genemuiden

02-08-1692

Wed. Louwijs Jansen
Voogd
Voogd

11

Moeder
IUDr

Moeder

31

32

33

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 12v
Verklaring

DATUM:

06-09-1692

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Veene, Aeltien
Veene, Geertruijdt
Meijer, Dirck

samenvatting

Comparanten verklaren hun voogd te danken voor zijn werk en hem te
vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 12v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lucas, Aeltien
Ariensen, Frerik
Alberts, Rutger

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Femmechien,
Petronella en Magdalena Hartogh als vaders erfdeel te hebben gereserveerd
ƒ6 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

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 13
Schuldbekentenis

onroerend goed

Twee huizen, erven en wheren naast elkaar
Kampen, Buiten Nieuwstraat, naast het uithangbord het Spijkerboor

comparanten

Weteringe, Albertus van der
Kloecke, Catharina
Harten, ds Christiaan ten
Ackersloot, Cornelis Geurtsen

samenvatting

Comparant, mede namens zijn echtgenote, verklaart schuldig te zijn aan
Christiaan ten Harten en Cornelis Geurtsen Ackersloot een bedrag van ƒ150
c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun aandeel in
twee huizen, tussen ten Cate en de weduwe Meijers.

bijzonderheden

Geen

Comparante
Comparante
Voogd

DATUM:

18-03-1693

Wed. van Harphert Hartoch
Voogd
Voogd

DATUM:

12

Met echtg. Jan Sass
Met echtg. Cl. Visscher

Moeder
Stadssmit

20-04-1693

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Afwezig

34

35

36

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 13v
Borgstelling

DATUM: 13-05-1693

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arents, Aeltien
Bentheim, Ant. van
Gerrits, Jannechien
Jelissen, Jan
Hagewolt, Jan

samenvatting

Comparante verklaart zich borg te stellen voor haar dochter Jannechien
Gerrits, op dit ogenblik onder arrest op het Raadhuis wegens fraude door
haar echtgenoot gepleegd, voor een bedrag van duizend daalders. Omdat
vrouwen geen borg kunnen staan, zijn er twee extra borgen aangesteld.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 14
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dwars, Adriaen
Swiers, Albertien
Krouwel, Adam - de oude
Willemsen, Peter
Aertsen, Claes

samenvatting

Namens zijn vrouw, verklaart comparant ontvangen te hebben van haar
voogd Adam Krouwel sr een bedrag van ƒ350 c.g. met rente als haar
kinderbewijs. Hij bedankt de voogden en belooft hen te vrijwaren voor alle
aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 14v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lubberts, Albertien
Nuis, H.
Lulofs, Albertus
Calkman, Jan Hilberts

Borg
Momber
Begunstigde
Borg
Borg

DATUM:

27-06-1693

Comparant
Comparante
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

Wed. Willem Bruinsen
Secretaris
Echtg. Jan Fr. Pastoor

Echtpaar

30-06-1693

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde
Verweerder

Secretaris
IUDr
Stiefvader

samenvatting

Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan Albertus Lulofs om
namens haar op te treden, in der minne of gerechtelijk met name tegen haar
stiefvader en alles te doen wat noodzakelijk is, alsof zij zelf aanwezig was.

bijzonderheden

Geen

13

37

38

39

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 14v
Kinderbewijs

DATUM:

05-08-1693

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat
2. Een koeweide
Brunnepe, op den Oort

comparanten

Bolte, Albertus
Loo, Johannes van
Vriese, Arent

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Johanna, Gerrit, Ankie,
Geertruijdt, Marten en Albertus Bolte als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd samen een bedrag van ƒ600 c.g., ieder een bed met toebehoren
en aan de jongste zoon ƒ50 c.g.; als onderpand geldt zijn huis en de halve
koeweide. Hij belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen
wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Naam overledene niet vermeld in de akte.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 15
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Clasen, Aeltien
Clasen, Claes
Jacobsen, Marten

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Grietien Henricks als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ5 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

Wdn. van …
Voogd
Voogd

DATUM:

11-08-1693

Wed. van Henrik Berents
Voogd
Voogd

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 15v
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

Farrierschip(?)

comparanten

Kramer, Albert Henricksen
Wouters, Trijntien
Noltinck, Antoni
Johannis, Judith

14

Vader

Moeder

07-09-1693

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar - Blokzijl
Echtpaar

40

41

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan oud-luitenant Antoni Noltinck en
echtgenote een bedrag van ƒ300 c.g. dat zij gebruikt hebben om de aankoop
van hun farrierschip te betalen. Als onderpand geldt het schip met zeil en treil
en alle toebehoren.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 16
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bosch, Arnoldus Fransen v.d.
Campen, Henrik Jansen van
Venderik, Berent

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Frans en Willemina
Arentsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk een halve dukaton
en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 16
Kinderbewijs

onroerend goed

3 percelen land
Veesen, ambt Heerde

comparanten

Wende, Aeltien Rijksen v.d.
Wende, Jan Rijksen van de
Dijk, Lubbert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geertien, Rijk, Albert
en Anna van Wijnvoorden als vaders erfdeel te hebben gereserveerd de helft
van drie percelen land die zij bezit samen met Jan Otten, de helft van een
schuldbekentenis groot ƒ300 g.g. gevestigd op een huis het Zwarte Peerd in
de Hofstraat, de helft van een obligatie van ƒ320 c.g. ten laste van Helmich
Berentsen van den Hardenbergh, verder nog ƒ200 contant geld en ƒ100 voor
de kleren; bij volwassenheid krijgen zij een uitzet. Zij belooft hen lezen,
schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 11-10-1707 dankt Rijk van Wijnvoorden zijn voogden,
Jan R. van de Wende en Ariaan Broekman, en vrijwaart hen van alle
aanspraken.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

Wdn. van Sophia Gerrits
Voogd
Voogd

DATUM:

15

02-12-1693

Vader

18-01-1694

Wed. Jan van Wijnvoorden
Voogd
Voogd

Moeder

42

43

44

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 16v
Kinderbewijs

DATUM:

25-02-1694

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Burgwal, tussen Wildeman en de Vergadering

comparanten

Heijl, Adam
Drijver, Jan
Potjen, Claes Jansen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Anna Lisabeth, Anna
Catarina en Jacobjen Adams Heijl als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd ieder ƒ20 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten
leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden
zijn. Als onderpand geldt zijn huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 17
Kinderbewijs

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Breda, Anna van
Padkull, Rutger Andreas
Lemker, Caspar Henrick
Bentheim, Antoni van

Wdn. van Elsien Drijvers
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

26-04-1694

Comparante
Zoon
Voogd
Voogd

Wed. E. G. Padkull
Burgemeester
Idem

samenvatting

Comparante, universeel erfgename van haar man, luitenant-kolonel en
majoor-commandant van de stad Kampen, verklaart aan haar zoon Rutger
Andreas Padkull bij haar tweede huwelijk als vaders erfdeel te hebben
bewezen een bedrag van ƒ6500 c.g. tegen 6 procent, dat zij nog tegoed heeft
van haar zwager Johan Henrick Padkull, heer van Possendorph, waarmee de
legitieme portie is voldaan. Verder geeft zij hem nog een bedrag van ƒ13.500
c.g., welke bedragen uitgekeerd zullen worden bij het bereiken van de
volwassen leeftijd; bij overlijden vervalt alles aan comparante. Zij belooft
verder hem naar behoren op te voeden, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 25-03-1708 ontvangt Rutger Andreas Patkul zijn vaders
erfdeel en dankt zijn moeder, Anna Wolfsen - van Breda, voor het beheer
ervan.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 18v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Arent
Jansen, Henrick
Christiaansen, Hermen

DATUM:

19-07-1694

Wdn. van Geertjen Henricks
Voogd
Voogd

16

Vader

45

46

47

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd ƒ6 c.g. samen en belooft hen lezen, schrijven, naaien en
een ambacht te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee
de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 18v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claas, Aeltjen
Claassen, Jan
Claassen, Egbert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Claas Aertsen als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g., waarvan comparant
het vruchtgebruik heeft, 20 hemden, 2 hemdrokken met zilveren knopen, de
een van rood laken en de andere van serge en belooft hem lezen, schrijven en
een handwerk te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 19
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobs, Annetie
Panhuijs, Henrick
Lindenhof, Evert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Johanna Panhuijs als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g. en belooft
haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat van een goede
moeder wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 19
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kuil, Anthoni Willemsen vd

DATUM:

10-08-1694

Wed. van Aert Claasen
Voogd
Voogd

DATUM:

15-08-1694

Wed. van Berent Panhuijs
Voogd
Voogd

DATUM:

17

Moeder

Moeder

28-08-1694

Wdn. Catharina Jansen Vos

Vader

Winckel, Gerrit Roeloffsen ten
Chijrboom, Lucas

48

49

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Margreta en Wendela van
der Cuil als moeders erfdeel te hebben gereserveerd honderd rijksdaalders uit
te keren bij hun volwassenheid, verder ƒ100 c.g. van de verkoop van moeders
kleren, te versterven van het ene kind op het andere, haar goud en zilver en
ieder twee paar lakens. 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 24-03-1713 dankt Margareta van der Kuijl met haar
echtgenoot Coenraedt van Dijck de voogden, Lucas Jurriaensen en Johannes
Raets voor hun werk; het aandeel van haar zuster is op haar verstorven.

bijzonderheden

Details van het goud/zilver in de akte.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 19v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bruinsma, Aleida
Nuis, H.
Backer, Henrik
Trap, Warner Wesselsen v.d.

DATUM:

25-09-1694

Comparante
Momber
Voogd
Voogd

Secretaris

samenvatting

Comparante verklaart haar voogden te danken voor het beheer van het erfdeel
van haar vader Simon Bruinsma en hen te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 20
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lubberts, Albert
Mertensen, Claes
Lubberts, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lubbert en Berentjen
Alberts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g.
waarvan hij de rente ad 5 procent jaarlijks aan de kinderen zal betalen,
waarvoor hij zijn meubilair en diverse zilveren voorwerpen en kledingstukken
als onderpand stelt. Hij belooft hen lezen, schrijven, naaien en een ambacht te
laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Details zilverwerk en kledingstukken in de akte.

DATUM:

01-10-1694

Wdn. van Claasjen Thijssen
Voogd
Voogd

18

Vader

50

51

52

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 20
Kinderbewijs

DATUM:

01-11-1694

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrits, Asjen
Henricks, Willem
Claassen, Gerrit

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Petertjen, Gerrit, Maria
en Hermtjen Asjes als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ8 c.g. en
belooft hen lezen, schrijven, naaien en een ambacht te laten leren en te doen
wat van een goed vader wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 20v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Walewijk, Antonij
Jans, Trijntien
Erkelens, burgemeester
Tongeren, Berent van

samenvatting

Comparant bedankt zijn voogden voor het beheer van de goederen die hij van
Gerrit Meeussen Schinkel geërfd heeft en belooft hen te vrijwaren van alle
aanspraken.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Aeltjen Dircks
Voogd
Voogd

DATUM:

02-11-1694

Comparant
Comparante
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

Echtpaar

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 20v
Kinderbewijs

26-11-1694

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dirks, Anna
Aertsen, Hermen
Gerrits, Menso

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Dirk, Willemtien en
Roelof Aertsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van
ƒ375 c.g. en zes nieuwe netten en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee
de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 12-07-1715 hebben Dirck Aartsen en Jan Albertsen
Spoor, getrouwd geweest met Willemtijn Aartsen, de voogden bedankt voor
hun werk en belooft hen te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

Wed. van Aert Roelofsen
Voogd
Voogd

19

Moeder

53

54

55

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 21
Verklaring

DATUM:

06-11-1694

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dirks, Anna
Aertsen, Hermen
Clasen, Aert

samenvatting

Comparante bedankt de voogden voor de goede administratie van de
goederen van haar overleden echtgenoot en belooft hen te vrijwaren van alle
aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 21
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat,

comparanten

Krouwel, mr Adam
Swaanenbergh, Peter Dircksen
Gerritsen, Thijs
Herms, Aeltjen
Ridder, Pieter
Willems, Trijntjen
Dorsten, Teunis van
Weerelman, Willemina
Jans, Marrichjen

Comparante
Voogd
Voogd

DATUM:

Wed. Aert Roelofsen

01-12-1694

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldenares
Schuldenaar
Schuldenares
Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Voogd
Voogd
Echtpaar
Echtpaar
Echtpaar
Jonge dochter

samenvatting

Comparanten en de voogden over de kinderen van Gerrit Weerelman en
Annigjen Schukinck, verklaren schuldig te zijn aan Marrichjen Jans een
bedrag van ƒ120 c.g. tegen 6 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen
zij een huis, tussen burgemeester Ridder en Jan van Ehee.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 21v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Grunde, Abraham van de
Vos, Stoffer Hugo
Vos, Jan Stoffelen

DATUM:

20

03-04-1695

Borg
Schuldenaar
Begunstigde

IUDr
Zoon

Hulsbergen, Berent Gerritsen
Snel, Jan

56

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld voor een bedrag van ƒ450
c.g. dat Stoffer Hugo Vos, wegens kinderbewijs bij zijn hertrouwen, schuldig
is aan zijn zoon Jan Stoffelen Vos. Comparant zal het bedrag uitbetalen zodra
de zoon meerderjarig wordt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 22
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kat, Andries
Sabé, Jan

DATUM:

58

29-04-1695

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldenaar

Weteringe, Gerrit van de
Raes, Johannes
Jansen, Jan
Eekholt, Roelof

57

Voogd
Voogd

IUDr

samenvatting

Comparant, die het ―jus cessum‖ heeft van Jennechien Jans, weduwe Jacob
Henriksen, heeft een volmacht verstrekt aan Jan Sabé om namens hem,
comparant, in der minne of gerechtelijk, geld te vorderen van zijn
schuldenaren en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 22
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schuijrmeijer, Aeltien
Nuis, H.
Reuse, Reijnier
Schuijrmeijer, Willem

DATUM:

23-05-1695

Comparante
Momber
Voogd
Voogd

Secretaris

samenvatting

Comparante, dochter van wijlen Pieter Arentsen Schuijrmeijer en Hendrickjen
Abels, bedankt haar voogden voor het beheer van haar ouderlijke goederen
en belooft hen te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98

FOLIO: 22v

DATUM: 08-07-1695

21

59

60

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hansen, Arent
Henricksen, Henrick
Breele, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Geesjen Arents als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd de lijfstoebehoren en een rode
scharlaken rok en aan zijn zoon Gerrit Arentsen een weefgetouw met
toebehoren. Hij belooft haar te verzorgen en te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 21-05-1708 meldt Geesjen haar voogden te danken voor
hun administratie en te vrijwaren van aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 22v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met stal
Kampen, Groenestraat, tussen Krijgh en de hof van Olens

comparanten

Jans, Annichjen
Lemker, secretaris
Oedekerck, Wijnant Henricksen
Mussche, Gerrit

Wdn. van Geesjen Gerrits
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

12-08-1695

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiser

Wed. Jacobus Mussche
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan de voogden over het kind van Gerrit
Gerritsen Hoff, een bedrag van ƒ50 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand geldt haar huis en stal.
NB. In de kantlijn: op 05-05-1735 meldt de weduwe van Wijnant Oedekerk, aan
wie Jan Gerritsen Hoff de schuldbekentenis heeft overgedragen, van
bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 23
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ketten, Bernardus Wilh. van der
Eekhoudt, Henrick
Ketten, Lucas van der

samenvatting

Comparant verklaart zijn voogden te danken voor hun goede administratie en
belooft hen te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

22

29-08-1695

Comparant
Voogd
Voogd

61

62

63

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 23
Kinderbewijs

DATUM:

20-09-1695

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Burgwal, tussen Kuijper en de (door)gang van Grutter
2. Zes morgen land genaamd de Hull en het Veene
Wezep, in de Voskuil

comparanten

Burgh, Arendina ter
Burgh, burgemeester ter
Snell, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Bartha Hendrina, kind
van hopman Berend Snell, als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een
huis, bewoond door de dochter van Pellewever, verder een stuk land
bemeierd door Jan Bartelsen, een bedrag van ƒ500 c.g. 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

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 23v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kuijl, Antonij Willemsen van der
Gerritsen, Kijn
Jansen, Berent

samenvatting

Comparanten hebben zich borg gesteld ten behoeve van Berent Jansen voor
de restitutie van 5 à 6 dukatons, waarmee de broer van Antonij Willemsen van
de compagnie van de artillerie zal worden ontheven van zijn verplichting.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 24
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Spoor, Arent
Spoor, Albert
Everts, Dirck
Egbertsen, Henrick

Wed. van Berent Snell
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

29-10-1695

Borg
Borg
Begunstigde

DATUM: 07-11-1695

Wdn. van Geesjen Egberts
Voogd
Voogd
Voogd

23

Vader

64

65

66

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Egbert, Helena en
Agnietien Arents als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van
ƒ75 c.g. samen, te versterven van het ene kind op het andere en belooft hen
lezen, schrijven, naaien en een ambacht te laten leren, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 24
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lucas, Asjen
Jans, Berent
Peters, Hermen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Femmichjen, Geertjen,
Aeltjen en Lucretia Asjes als moeders erfdeel te hebben gereserveerd 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

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 24v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermsen, Aeltien
Backer, Jan
Smit, Peter Jansen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hillebrant, Hermannus
en Johannes Bosman als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g.
samen en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 24v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Steenhouwer, Arent Henriksen
Spelten, Johannes

DATUM:

07-11-1695

Wdn. van Beerta Jans
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 04-01-1696

Wed. van Bernardus Bosman
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 04-01-1696

24

Wdn. Geertruijdt Clasen
Voogd

Vader

Uijtenhout, Berent Arentsen

67

68

Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Engeltien, Henricus,
Claas en Johanna Arents als moeders erfdeel te hebben gereserveerd diverse
gouden en zilveren voorwerpen, kledingstukken en een bedrag van ƒ400 c.g.,
waarvoor hij een hypothecatie groot ƒ600 c.g., gevestigd op land in
Velthuijsen, als onderpand stelt. Hij belooft hen lezen, schrijven, naaien en
een handwerk te laten leren en alles te doen wat een goed vader verplicht is,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Details in de akte.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 25v
Kinderbewijs

DATUM:

01-02-1696

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricks, Aeltjen
Evertsen, Berent
Hermssen, Dries

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Henrick Joosten als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd honderd daalders, uit te keren bij zijn
volwassenheid 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

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 25v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coenders, Aeltjen
Oudekerken, Winant Henricksen
Hackes, Pieter

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Claas en Merrichjen
Peters Kommes als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g. samen,
te versterven van het ene kind op het andere, waarvoor zij drie blauwe
weefgetouwen en een bed met toebehoren als onderpand stelt; zij belooft
hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren, waarmee de
voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 05-12-1713 dankt Claas Peters Kommes zijn voogden
en op 26-10-1714 doet Marrichien Peters Kommes hetzelfde.

bijzonderheden

Geen

Wed. van Joost Jansen
Voogd
Voogd

DATUM:

25

Moeder

21-02-1696

Wed. Peter Cl. Kommes
Voogd
Voogd

Moeder

69

70

71

72

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 26
Kinderbewijs

DATUM:

01-05-1696

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Daniels, Anna Maria
Danielsen, Jacob
Adamsen, Steven

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Jennechien Jans 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 betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 26
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wilsum, Anna van
Lemker, secretaris
Eeckhoudt, Henrick

Wed. van Jan Henricksen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

09-05-1696

Borg
Momber
Begunstigde

Wed. R. Eeckhoudt
Zoon

samenvatting

Comparante verklaart zich voor de tweede maal borg te hebben gesteld voor
haar zoon Henrick als ontvanger van een gedeelte van het schoorsteengeld
e
en 1000 penning van Kampen, waarvoor zij haar goederen als onderpand
stelt.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 26v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Eekholt, Antonij
Vollenhove, Arnout

samenvatting

Comparant heeft zich voor de provincie borg gesteld ten behoeve van
Arnout Vollenhove, ontvanger van de haveraccijns, voor een bedrag van
ƒ5000 c.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 98

DATUM:

25-05-1696

Borg
Begunstigde

FOLIO: 27

DATUM:

26

18-06-1696

Ontvanger Mastenbroek

73

74

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Anna
Aenstoot, Gerrit Gerritsen
Overcamp, Frerik Jansen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jacobus Mussche als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ36 c.g. en belooft hem lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en alles te doen wat een goede
moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 27
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pots, Aleida
Meijer, Dubbelt
Eekholt, Roelof

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Susanna Hooghstraten
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd diens erfenis van zijn tante
Christina Hooghstraten, nog berustend bij de weduwe van secretaris
Hooghstraten en dan een bedrag van ƒ1000 c.g., hem beloofd bij zijn huwelijk
en nog berustend bij grootmoeder Hooghstraten; zij belooft haar lezen,
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 27v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Linde, Arent van der
Wolffsen, Helmich
Suthem, Tijmen van

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te hebben verstrekt aan Helmich Wolffsen
om namens hem van Tijmen van Suthem betaling te eisen van 150 mud
geleverde eek en verder alles te doen wat noodzakelijk.

bijzonderheden

Geen

Wed. van Jacobus Mussche
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

17-09-1696

Wed. van Christoffel Hooghstraten
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 09-11-1696

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Schuldenaar

27

Uit Wijhe
IUDr

75

76

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 28
Kinderbewijs

DATUM:

21-11-1696

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Teunissen, Arent
Staal, Lubbert Petersen
Smit, Jan Wijersen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Anthonij, Wijer,
Henrickjen, Jan en Arentjen Arents als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd ƒ50 c.g. samen 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.
NB. In de kantlijn: op 23-04-1718 meldt Henrickjen Arents uit Olst haar
voogden te danken, Jan van Munnen en Matthijs ter Meer en hen te vrijwaren
van alle aan spraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 28
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricks, Abel
Contant, Jurrien
Marle, Henrick van

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Reijntjen Wijers
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

23-11-1696

Wed. van Jan Teunissen
Voogd
Voogd

Moeder

De bladzijden 28v t/m 40v zijn blanco.
77

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 41
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd de Vergulde Haan
Kampen, in het Bovenespel, Vloeddijk, tussen Willemsen en Cuiper

comparanten

Hane, Battien de
Bentheim, Ant. Van
Pastoor, Laurens
Bitter, Claes Jansen

samenvatting

DATUM:

23-02-1689

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiser

Secretaris
Voogd
Voogd

Comparante, dochter van wijlen Jan Berentsen de Hane, verklaart schuldig te
zijn aan de voogden over haar jongere zusters, (en eigenlijk t.b.v. haar zuster
Clara die naar Spanje is vertrokken), een bedrag van ƒ87-16 c.g. tegen tegen 5
procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij haar aandeel in haar huis,

28

strekkend tot aan de Heilensteeg.
NB. In de kantlijn: op 16-07-1704 meldt Clara de Haane van bovenstaande te
zijn voldaan.

78

79

80

bijzonderheden

Zie Apostilles dd 23-02-1689. Akte is doorgehaald.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 41v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampereiland

comparanten

Stutien, Berent Willemsen
Eckelboom, Engbert
Molkenbour, Henrik
Grafhorst, Lubbert Brants v.

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lubbert en Jacob
Berentsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ400
c.g. en de lijfstoebehoren, verder elk een paard, waarvoor hij zijn huis,
tegenwoordig in eigendom, als onderpand stelt. Hij belooft hen lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader
verschuldigd is te doen, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 41v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Baers, Battien
Bredius, ds
Wijnvoorden, Bernhardt v.
Wende, burgemeester v.d.

DATUM:

01-06-1689

Wdn. van Beerte Jacobs
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

01-10-1689

Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Voogd

Pred. IJsselmuiden

samenvatting

Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan dominee Bredius en
Bernhardt van Wijnvoorden om namens haar de rekeningen van haar voogd
te controleren en geld te ontvangen etc. en hem te danken voor zijn
administratie.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 42
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

29

16-01-1690

81

82

comparanten

Barghorst, Bartholt ter
Romondt, Diederick van
Nuis, Herman

Wdn. Hillegonda Marienburgh
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant, burgemeester, verklaart voor zijn minderjarige kinderen
Margarita Agnis en Hillegonda Cornelia ter Barghorst als moeders erfdeel te
e
hebben gereserveerd 2/3 deel van een bedrag van ƒ8000 c.g. door hun
moeder bij het huwelijk ingebracht, uit te keren volgens de bepalingen van
het besloten testament dd 27-08-1694; verder de lijfstoebehoren inclusief
het goud/zilver en de juwelen en belooft te doen wat een goed vader
verplicht is te doen, waarmee de voogden tevreden zijn; deze melden dat
nog een derde voogd uit Deventer zal worden aangesteld.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 43
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Herms, Berentien
Jacobsen, Jan
Jacobsen, Dirck
Faes, Samuel

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrikien, Engbert,
Matte en Hermen Alberts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een
bedrag van honderd daalders, de zoons ieder een paard en de dochters een
e
bed met toebehoren, of ƒ50 c.g, uit te keren op hun 18 jaar 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

DATUM:

18-02-1690

Wed. van Albert Engberts
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader
Burgemeester
Secretaris

Moeder

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 43v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nieuburgh, Berent Reecken
Nieuburgh, Henrick van
Gast, Jan Jansen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Catharina en Gerrit
Reecken als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ10 c.g. en belooft
hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed vader
behoort te doen, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

30

30-08-1690

Wdn. Catharina Grols
Voogd
Voogd

Vader

83

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 43v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rheenen, Berent van
Rheenen, Henrick van

85

06-12-1690

Comparant
Uitlener

Oom

bijzonderheden

Comparant, zoon van wijlen Jan van Rheenen en Aeltien Egberts, staat op het
punt om naar Oostindië te vertrekken en heeft daarom van zijn oom Henrick
van Rheenen een bedrag van ƒ518-16 c.g. geleend, waarvoor ….
[niet af.]
NB. In de kantlijn: vacat.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 44
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bennink, Berent Jansen
Bennink, Jan Berentsen
Hane, Laurens de
Jelisen, Jan

samenvatting

84

DATUM:

DATUM:

01-05-1691

Comparant
Overledene
Voogd
Voogd

Zoon

samenvatting

Comparant, vader van Jan Berentsen Bennink, verklaart van de voogden over
zijn overleden zoon alle goederen te hebben ontvangen die hij, comparant, bij
zijn hertrouwen als moeders erfdeel aan zijn zoon had overgedragen.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 44
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat, achter de Buitenkerk

comparanten

Uijttenhout, Berent Arentsen
Visscher, Claes

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn collega Claes Visscher een
bedrag van ƒ400 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt
zijn huis tussen Albert Bolte en de weduwe van Claes Rutgersen.
NB. In de kantlijn: op 26-04-1712 meldt schuldeiser te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM:

31

26-02-1692

Schuldenaar
Schuldeiser

Roededrager
Roededrager

86

87

88

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 45
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Baers, Barta
Baes, Jennechien
Hane, Peter de
Wende, Jan van de
Marle, Reinier van

DATUM:

15-08-1692

Comparante
Comparante
Momber
Voogd
Voogd

Echtpaar
Burgemeester

samenvatting

Comparanten, kinderen van wijlen Frans Baes, verklaren hun voogden te
danken voor het goede beheer van hun ouderlijke goederen en hen te
vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 45
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat,

comparanten

Verweij, Bitter
Haerst, Hermen Clasen van
Nijhof, Gerrit

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Marrechien Bitters als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van zijn woonhuis, een bed
met toebehoren en de lijfstoebehoren en hij belooft haar lezen, schrijven en
naaien te laten leren en alles te doen wat een goed vader betaamt, waarmee
de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 45v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lanckhorst, Berent Jansen
Goutum, Heerke Claas
Hilberts, Dirck

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Henrick Berents als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ400 c.g. dat door haar
ouders, Evert Jansen Douw en Gerrichjen Jans, als bruidsschat belooft is
maar nog niet uitgekeerd; verder de lijfstoebehoren. Hij belooft hem lezen,
schrijven en een ambacht te laten leren en te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 16-12-1706 meldt Henrick Berents Lanckhorst zijn

DATUM:

Wdn. van Elsien Daniels
Voogd
Voogd

DATUM:

32

09-12-1693

Vader

03-07-1694

Wdn. Marrichjen Everts Douwen
Voogd
Voogd

Vader

voogden te danken voor het beheer van zijn moeders goederen en hen te
vrijwaren van alle aanspraken.

89

90

91

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 46
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Keizerstraat, tussen Reijnder Borremans en Eijmbert Gerrits

comparanten

Straatman, Bartholomeus
Borremans, Albertina
Keppel, Aert

DATUM:

31-07-1694

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
De erven van …

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de erven van Aert Keppel een
bedrag van ƒ250 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen
zij hun huis, waarvan de huur als rente aan de schuldeiser zal worden betaald.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 46v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hof
Kampen, Vloeddijk, strekkend tot in de Groenestraat

comparanten

Noortdijk, Berent
Kocks, Geertruid
Hartman, Ibo
Berents, Geertien

DATUM:

06-10-1694

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Ibo Hartman en diens echtgenote
een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 4½ procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij hun huis, tussen de weduwe Tengnagel en van Heerde.
NB. In de kantlijn: op 30-05-1705 meldt schuldeiseres van Rutger Doornick,
getrouwd geweest met Geesjen Noordijck, ontvangen te hebben een bedrag
van ƒ200 c.g. met de rente, waarbij de helft van het huis uit het verband wordt
ontslagen; op 19-08-1710 wordt het restant betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 46v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

33

25-10-1694

92

93

comparanten

Meindert, Barthold
Vinkenburgh, Berent
Smit, Jan Wijertsen

Wdn. van Geertjen Peters
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Meindert, Geertjen, Maria
en Petertjen Bartholds als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een pond
groot en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een ambacht te laten leren en
te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 47
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Achter de nieuwe Muur, tussen schuldeiser en Henrik van Heerde

comparanten

Warnersen, Berent
Coops, Marrechien
Lijndraijer, Peter Lucassen
Jacobs, Aeltien

DATUM:

Vader

11-12-1694

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Peter Lucassen Lijndraijer en
diens echtgenote een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als
speciaal onderpand stellen zij hun huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 47v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cruijthof, Berent
Berkum, Jan van
Wilsum, Hermen Henriks v.
Hanius, Franciscus

DATUM:

22-01-1695

Erfgenaam
Erfgenaam
Erfgenaam
Gevolmachtigde

Echtg. Annechien Jans
IUDr

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Femmechien Berents, weduwe van Jan
Henriksen van Santen, verklaren een volmacht te verstrekken aan Franciscus
Hanius om hen te vertegenwoordigen, met name in de kwestie van de
nalatenschap van Femme Berents en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is
en daarvan verantwoording af te leggen.

bijzonderheden

Geen

Hier moet eigenlijk de bedanking van van der Ketten staan, nu onder letter A dd 29-08-1695.
94

RAK 98

FOLIO:

48

DATUM:

34

05-09-1695

95

96

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bavinck, Berent Henricksen
Gerritsen, Jan
Knoppert, Hans

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Frans en Henrick
Bavinck als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ20 c.g. samen. De
koffers waarin zich enige meubelen bevinden en die aan de kinderen
toebehoren, zullen door de voogden worden teruggegeven als comparant
terug is van de campagne.
NB. In de kantlijn: op 01-12-1696 dankt Frans Bavinck zijn voogden en
vrijwaart hen voor alle aanspraken; op 31-10-1698 dankt Henrick Bavinck zijn
voogden en belooft de ƒ10 c.g. aan zijn vader kwijt te schelden;

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 48
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, locatie niet vermeld

comparanten

Herms, Berentjen
Broese, Hermen Jansen
Becker, Jannes

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geesjen, Aeltjen, Gerrit
en Berent Berents als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ100 c.g.
en samen de helft van het woonhuis; voor vaders kleren krijgen de zoons
ieder ƒ25 c.g. en de meisjes een bed met toebehoren, alles te versterven half
op de moeder half op de andere kinderen; zij 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

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 48v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dries, Beerte
Blieker, Hermen Hermsen
Hilbertsen, Dirk

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Femmechien en Henrik
Jacobsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd honderd rijksdaalders
samen en een bed met toebehoren, alles te versterven van het ene kind op het
andere en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren

Wdn. van Elisabeth Frans
Voogd
Voogd

DATUM:

29-11-1695

Wed. van Berent Reimelinck
Voogd
Voogd

DATUM:

35

Vader

Moeder

20-06-1696

Wed. van Jacobus Henriksen
Voogd
Voogd

Moeder

en te doen wat van een goede moeder wordt verwacht, waarmee de voogden
tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 15-11-1702 heeft Henrik Jacobsen zijn voogden bedankt
voor het beheer van hun goederen en belooft hen te vrijwaren van alle
aanspraken.

97

98

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 49
Schuldbekentenis

onroerend goed

Erf
Dronten

comparanten

Uittenholt, Berent
Wijringen, Leentien van
Krouwel, Adam

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Adam Krouwel een bedrag van
ƒ400 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn deel van
een erf in Dronten dat hij samen met de weduwe Blanckvoort bezit en
waarvan de revenuen gebruikt worden voor betaling van de rente.
NB. In de kantlijn: op 02-11-1711 meldt Jacob Oevinck als voogd over Klaas
Krouwel van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 49
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lucassen, Beeltien
Grafhorst, Wijnolt van

samenvatting

Comparante verklaart zich borg te hebben gesteld voor Wijnolt van Grafhorst
om op St. Jan 1701 (24 juni) aan Simon Coen ƒ34-10 c.g. te betalen voor
huishuur die vervalt op St. Michael 1700 (29 september).

bijzonderheden

Geen

DATUM:

31-07-1696

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

08-10-1700

Borg
Begunstigde

De bladzijden 49v t/m 60v zijn blanco.
99

DATUM:

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 61
Volmacht

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat, naast de Breuckbank

36

Echtpaar

10-04-1689

Echtg. Arn. v. Grafhorst

comparanten

100

101

Passer, Claes
Sinde, Jan Gerritsen
Bovenhoff, Jan Kierssen

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Bakker - A‘dam

samenvatting

Comparant, gevolmachtigd met substitutie, verklaart een volmacht te
verstrekken aan Jan Kierssen Bovenhoff om namens zijn opdrachtgever de
overdracht te regelen van een huis in de Nieuwstraat, waarvan de
opdrachtgever de koopsom reeds heeft ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 61
Schuldbekentenis

DATUM:

02-05-1689

onroerend goed

Huis, erf en where met huurhuizen en stal
Kampen, Nieuwstraat, hoek St. Jacobssteeg

comparanten

Lennip, Christiaen van
Schaep, Wolter Johan
Deehn, Sophia Mettha van
Steenbergen, Aleida

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Volmachtgeefster
Schuldeiseres

Heer tot Putten
Echtpaar
Wed. Aper Herweijer

samenvatting

Namens zijn opdrachtgevers, verklaart comparant schuldig te zijn aan
Aleida Steenbergen een bedrag van ƒ1000 c.g., gebruikt tot uitkoop van
volmachtgeefster, tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen
zij hun huis, tegenwoordig bewoond door de zuster van mevrouw Deehn.
NB. In de kantlijn: op 18-10-1697 meldt schuldeiseres dat zij bovenstaande
bedragen heeft ontvangen via gevolmachtigde en diens vrouw Machtelt
Agnes Schaap.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 62
Schuldbekentenis

onroerend goed

Twee maten land
Kampen, buiten de Klaterpoort, gebruikt door J. Tangena en H. Vincke

comparanten

Lennip, Christiaen van
Schaep, Wolter Johan
Deehn, Sophia Mettha van
Steenbergen, Aleida

DATUM:

02-05-1689

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Volmachtgeefster
Schuldeiseres

Heer tot Putten
Echtpaar
Wed. Aper Herweijer

samenvatting

Namens zijn opdrachtgevers, verklaart comparant schuldig te zijn aan Aleida
Steenbergen een bedrag van ƒ1000 c.g., dienende tot uitkoop van mevrouw
Deehn, tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij enige
stukken land, gelegen tussen de Geestelijkheid, de weduwe Eckelboom, de
Oldehoven en de Zeegraven.
NB. In de kantlijn: op 29-08-1692 melden Aper Herweijer en Wolterus Meijer,
zoon en schoonzoon van schuldeiseres, van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

37

102

103

104

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 62v
Kinderbewijs

DATUM:

23-05-1689

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pastoor, Cornelis
Lubbertsen, Albert
Henricksen, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Frans Pastoor als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ125 c.g., uit te keren bij de
volwassenheid, maar nu reeds ontvangende de revenuen ervan en belooft
hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 63
Schuldbekentenis

onroerend goed

Korenmolen met huis, hof en annexis
Kampen, buiten de Venepoort

comparanten

Hane, Cornelis Jansen
Henriks, Truijde
Smit, Wilhelmus
Rutgersen, Simon

Wdn. van Annechien Lubberts
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

05-09-1689

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over Hermen
Alberts, kind van wijlen Albert Engberts van het Kampereiland, een bedrag
van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
korenmolen en huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 63v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Patronus, Catharina
Maijne, Jacob de
Hanius, Franciscus

samenvatting

Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan Franciscus Hanius
om hun zaken waar te nemen in en buiten de stad en alles te doen wat

DATUM:

19-11-1689

Volmachtgeefster
Volmachtgever
Gevolmachtigde

38

Wed. de Maijne
Zoon
IUDr

noodzakelijk is en wat comparanten zelf ook gedaan zouden hebben.

105

106

107

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 64
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd het Groene Rad
Kampen, Venestraat, hoek Zwanenbrug

comparanten

IJsendijck, Cornelis van
Jans, Dirckien
Boorsma, Geertien Lidiwinus

DATUM:

05-12-1689

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Hans H. Croll

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Geertien Lidiwinus Boorsma een
bedrag van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij een bedrag van ƒ304 c.g. dat zij nog tegoed hebben, gevestigd op
een huis in de Venestraat.
NB. In de kantlijn: op 27-01-1698 melden Claas Jansen van der Meulen en
Jan Mathieu, erfgenamen van schuldeiseres, hun (schoon)moeder, van
bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 64v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Duijts, Catharina
Poortenaer, Coert Dirxen
Pastoor, Arent

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Elsien Roeloffs
Poortenaer als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g. uit te keren
bij haar meerderjarigheid, zij geniet inmiddels de revenuen van dien en
belooft haar lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 65
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pot, Claas Gerritsen

DATUM:

19-12-1689

Wed. van Roeloff Poortenaer
Voogd
Voogd

DATUM:

19-04-1690

Wdn. van Wendeltien Egberts

39

Moeder

Vader

Trijp, Jan
Teunissen, Swier

108

109

110

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Maria, Jennechien,
Gerrit en Johan Clasen Pot als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een
pond groot en de lijfstoebehoren; hij belooft hen lezen, schrijven, naaien en
een handwerk te laten leren en te doen wat een vader verschuldigd is,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 65
Schuldbekentenis

onroerend goed

Twee huizen
Kampen, Broederstraat

comparanten

Bronkhorst, Cornelis van
Ende, Aeltien van den
Krouwel, Adam
Velthoven, Annechien

DATUM:

24-04-1690

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Adam Krouwel en diens
echtgenote een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun twee huizen: het ene op de hoek van de Hofstraat
en het andere tussen Schinkel en de erven Martens.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 65v
Verklaring

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Keizerstraat, tussen Voss en de erven Passers

comparanten

Olijkoeck, Claes Dircksen
Gerrits, Trijntien
Gerrits, Elsien

DATUM:

24-07-1690

Comparant
Comparante
Begunstigde

Echtpaar
Zuster

samenvatting

Comparanten verklaren, naar aanleiding van het testament van comparantes
vader Gerrit Jansen dd 14-07-1690, waarin testator aan zijn dochter Elsien
Gerrits prelegateert een bedrag van ƒ200 c.g. uit de gemene boedel tegen 5
procent, dat het huis onderpand zal blijven.

bijzonderheden

Geen

RAK 98

FOLIO:

66v

DATUM:

40

02-09-1690

111

112

onderwerp

Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wijnties, Caspar
Breda, Rutger van
Erkelens, Rutger
Nuis, Herman

Comparant
Voogd
Voogd
Voogd

Griffier
Burger hopman
Secretaris

samenvatting

Comparant verklaart zijn voogden te danken voor het beheer van zijn
ouderlijke goederen en belooft hen te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 66v
Kinderbewijs

DATUM:

16-10-1690

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claude, Christoffel
Reijersen, Jan
Timensen, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Johannes, Susanna
en Clara Christoffels als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 c.g. en
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 67
Verkoop

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen ter Burgh en van Weteringe

comparanten

Wijnties, Caspar
Graef, Herman de

samenvatting

Comparant, in dienst van de Verenigde Nederlanden, verklaart voor een
bepaald bedrag te hebben verkocht aan Herman de Graef een jaarlijkse rente
van ƒ15 c.g. Als onderpand geldt zijn huis, strekkend tot in de Hofstraat, dat
nog bezwaard is met ƒ400 c.g., waarvan hij er ƒ300 aflost.
NB. In de kantlijn: op 13-02-1692 meldt koper te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

Wed. van Christoffel Berkhout
Voogd
Voogd

DATUM:

Verkoper
Koper

41

Moeder

11-03-1691

Vaandrig
Tollenaar

113

114

115

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 67
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrits, Catharina
Bentheim, Ant. van
Gerritsen, Leendert
Kuijper, Abraham Teunissen

22-06-1691

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde
Voogd

Secretaris
Broer

samenvatting

Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan haar broer Leendert
Gerritsen om namens haar, in der minne of gerechtelijk, van haar voogd
betaling te eisen van haar deel van ƒ170 c.g., n.l. ƒ42-10-0, haar grootvaders
erfenis met rente.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 67v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Betsemes, Coenraet Coenraetsen
Bolte, Willem
Oedekercken, Wijnant Henricksen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon David Coenraetsen
Betsemes als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ850
c.g., waarvan hij het vruchtgebruik heeft en belooft hem lezen, schrijven en
een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 01-10-1704 bedankt David zijn voogden en belooft hen
te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 68
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arentsen, Claes
Arents, Jan
Lieferts, Dirk
Henriksen, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aert, Albertien, Trude
en Dirk Aertsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van
ƒ2000 c.g. samen, iedere dochter een bed met toebehoren en iedere zoon
een veulen en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten
leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden

DATUM:

DATUM:

15-07-1691

Wdn. Marreghien Henricks
Voogd
Voogd

05-09-1691

Wdn. van Merse Dirks
Voogd
Voogd
Voogd

42

Vader

Vader

zijn.

116

117

118

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 68
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Biet, Claes Dirksen van der
Heijde, Clamen ter

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Clamer ter Heijde om
namens hem, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen en
speciaal die tegen Gerhardt Vestrinck wegens de levering van hout en
daarbij alles te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 68v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Burgwal, bij de Hagenpoort

comparanten

Bergh, Court Cornelissen v.d.
Henricks, Geesien
Gerrits, Grietien

DATUM:

16-09-1691

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

26-11-1691

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. H. Gerbrantsen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Grietien Gerrits een bedrag van
ƒ200 c.g. als resterende kooppenningen van een schip en huis afkomstig van
een boedelscheiding dd 27-11-1679, tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand geldt hun huis, naast Lambertus Kanneman en strekkend tot aan
de where van de weesvader.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 69
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat, tussen Hassink en Ritter

comparanten

Vollenhoo, Claes Janssen van
Henricks, Maria
Linde, Jan van der
Jacobsen, Jan

DATUM:

43

30-11-1691

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Mr metselaar
Echtpaar
Chirurgijn - voogd
Voogd

Aertsen, Jan

119

120

121

Schuldeiser

Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen
van Berend Jacobsen een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar, als
resterende kooppenningen voor hun woonhuis, dat ook als onderpand geldt.
NB. In de kantlijn: op 06-01-1707 melden de voogden bovenstaande bedrag
uit handen van Jacob Petersen Lijndraijer ontvangen te hebben en af te zien
van verdere aanspraken.

bijzonderheden

Zie Apostille dd 09-11-1691.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 70
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bondam, Claes
Clasen, Hermen
Bondam, Peter

samenvatting

Comparant verklaart zijn voogden te danken voor het beheer van de erfenis
van zijn grootmoeder ad ƒ25 c.g. met rente en die van zijn overleden zuster
ad ƒ9-6 en hen te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 70
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Burgwal, bij de Hagenpoort

comparanten

Cornelissen, Court
Henriks, Geesien
Bercum, Claes van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn Claes van Bercum een bedrag van
ƒ150 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun huis en
hun karveelschip.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 70v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

21-12-1691

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

09-03-1692

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

44

09-04-1692

Echtpaar

122

123

comparanten

Gerrits, Cunnechien
Teunissen, Jan
Willems, Henrick
Brevoort, Jan Gerritsen v.

Wed. van Reijnder Willemsen
Voogd
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante, op Keulvoet woonachtig, verklaart voor haar minderjarige
dochter Lijsabeth Reijnders als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een
bedrag van ƒ300 c.g. en een bed met toebehoren; de moeder geniet het
vruchtgebruik totdat het kind 18 jaar oud is 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.
NB. In de kantlijn: op 15-03-1700 hebben de voogden Teunissen en van
Brevoort Hermen Wijchmans, getrouwd met Cunnechien Gerrits, bedankt
voor het beheer van de vaderlijke goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 71
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tol, Claes
Tol, Peter
Busch, Johannes

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Peter en Susanna Tol
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft hen lezen,
schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 71
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bitter, Claes Janssen
Hane, Laurens de
Bondam, Peter

samenvatting

Comparant, die twee jaar in ‘s lands dienst is geweest, verklaart dat zijn
curatoren, die zijn zaken behartigden tijdens zijn afwezigheid, alles weer aan
hem hebben overgedragen, waarvoor hij hen bedankt en hen ontslaat van
hun verplichtingen.

bijzonderheden

Zie Apostille dd 21-10-1690.

DATUM:

05-07-1692

Wdn. van Marrechien Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

Vader

17-11-1692

Comparant
Curator
Curator

45

124

125

126

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 71v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bitter, Claes Jansen
Grobbos, Henrick

DATUM:

17-11-1692

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Zwager

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan zijn zwager Henrick
Grobbos om tijdens zijn afwezigheid al zijn goederen, aan fideicommis
onderworpen en die na zijn dood op zijn dochter zullen overgaan, te
administreren, huren te innen, rechtsmiddelen te gebruiken etc., kortom te
doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 72
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jurriaens, Claesien
Bentheim, Ant. van
Voetelinck, Herman
Okma, Reijnk Ockes

samenvatting

Comparante verklaart zich borg te hebben gesteld voor haar zwager Herman
Voetelinck die binnen 3 maanden van nu aan de burgemeester van Workum,
Reijnk Okma, t.b.v. Anne Claessen, een bedrag van ƒ125 c.g. moet betalen
als resterende kooppenningen van de tjalk door Herman Voetelinck gekocht.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 72
Schuldbekentenis

onroerend goed

Twee bleken met behuizingen en annexis, naast elkaar
Kampen, buiten de Broederpoort

comparanten

Dijck, Cornelis van
Cannegieters, Everdina
Barghorst, Bartholt ter
Stuijrmans, Aleida Christina

DATUM:

19-12-1692

Borg
Momber
Begunstigde
Gevolmachtigde

DATUM:

Wed. Cornelis Courtsen
Secretaris
Zwager
Namens Anne Claessen

18-02-1693

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Burgemeester

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Bartholt ter Barghorst en diens
echtgenote een bedrag van ƒ600 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun twee bleken, die zij samen met vrouw Eckelboom
bezitten, gelegen tussen de weg, de hof van Wijnvoorden en Nessinck,
strekkend van de singel tot achteraan de hoven.

bijzonderheden

Geen

46

127

128

129

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 72v
Volmacht

DATUM:

23-09-1693

onroerend goed

Geen

comparanten

Christiaensen, Christiaen
Bassen, Frenck van

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Frenck van Bassen om
al zijn zaken hier waar te nemen, zijn huizen te verhuren, huur te ontvangen
en alles te doen wat hij zelf ook gedaan zou hebben bij aanwezigheid.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 73
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henriksen, Claes
Rijcksen, Lubbert
Willemsen, Herman

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Scherprechter Utrecht

14-11-1693

Voogd
Voogd
Overledene

Mede-voogd

samenvatting

Comparanten, voogden over de kinderen van Henrick Steventsen, verklaren
van Aeltien Clasen, weduwe van Herman Willemsen, gewezen medemomber, te hebben ontvangen een bedrag van ƒ100 c.g. dat deze, Herman
Willemsen, zonder medeweten van de andere voogden aan Joost Jansen
Caartemaker had verstrekt.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 73
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Spreij, Claas
Martensen, Jan
Kleijn, Peter

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Johannes en
Magdalena Claes als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een halve
dukaton 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

DATUM:

28-11-1693

Wdn. van Lisabeth Dames
Voogd
Voogd

47

Vader

130

131

132

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 73v
Kinderbewijs

DATUM:

12-12-1693

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kelders, Clara
Arentsen, Abram
Kelder, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Anna Philips Arendorp
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

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 73v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heijmens, Claasjen
Lemker, secretaris
Sluiter, Laurens

Wed. Philip Hermsen Arendorp
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

26-02-1694

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Wed. J. Lambertsen
De erven van …

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan de erven van Laurens Sluiter,
secretaris van deze stad, een bedrag van ƒ111-18 c.g. wegens geleverd zout;
zij belooft dit bedrag uiterlijk in mei a.s. te betalen, waarvoor haar persoon
en goederen onderpand zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 74
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meijer, Cornelis
Keppel, Lambertus

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te stellen ten behoeve van Lambertus Keppel
voor een bedrag van ƒ59-5-4 c.g. dat deze heden uit handen van Claas
Visscher heeft ontvangen, voortkomend uit de verkoop van de goederen van
Samuel Beerthuijs.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

21-03-1694

Borg
Begunstigde

48

133

134

135

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 74
Verklaring

DATUM:

27-04-1694

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heijmens, Claasjen
Lemker, secretaris
Velthuijs, Egbert
Velthuijs, Willem

samenvatting

Comparante verklaart aan de gebroeders Velthuijs in vier termijnen van een
half jaar elk, vanaf St. Maarten 1694, ¼ deel te betalen van ƒ193 g.g. met
rente dat zij hen schuldig is en waarvoor zij met persoon en goederen borg
staat.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 74v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Speldenmakerssteeg, hoek Hofstraat

comparanten

Croes, Claas Henricksen
Geestelijkheid vd Stad

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de Geestelijkheid van de Stad een
bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt
zijn huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 74v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Seijlmans, Cornelis
Wildenbergh, Johannes
Vinckenbergh, Jan Petersen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Margreta en Gerhardus
Seijlmans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder één pond groot
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.

Comparante
Momber
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

27-06-1694

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

49

Wed. Jan L. Boonecamp

31-07-1694

Wdn. van Dina Ketelaar
Voogd
Voogd

Vader

136

137

138

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 75
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Woerden, Claas Feck van
Veene, Johan

DATUM:

19-08-1694

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Johan Veene om
namens hem schulden te innen en te vorderen die hier uitstaan en daarbij
alles te doen wat comparant zelf ook gedaan zou hebben indien aanwezig.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 75
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Cornelis
Metselaer, Laurens
Bontebroek, Henrik

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Anna en Cornelia
Cornelis als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een zilveren
dukaton en belooft hen op te voeden tot de meerderjarigheid, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 75v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Croese, Claas Engbertsen
Cromhout, Willem Willemsen
Wijhe, Laurens Jansen van

samenvatting

Comparant, korporaal, verklaart voor zijn minderjarige dochter Marrichjen
Claas Croese als moeders erfdeel te hebben gereserveerd één pond groot en
belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een
vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

DATUM:

01-11-1694

Wdn. van Maria Hansen
Voogd
Voogd

DATUM:

50

Vader

29-11-1694

Wdn. van Margreta Henricks
Voogd
Voogd

Vader

139

140

141

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 75v
Borgstelling

onroerend goed

Huis genaamd het Witte Kruis

comparanten

Berkum, Claas van
Berkum, Johannes van
Rinkhouwers, Helena

DATUM:

28-11-1694

Borg
Begunstigde
Echtgenote

v. L. Keppel

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te stellen voor Johannes van Berkum die
gedurende vijf jaar de huur van een huis genaamd het Witte Kruis aan
Lambertus Keppel zal betalen alsof het zijn eigen schuld betreft, met aftrek
van datgene dat de erven Keppel schuldig mochten zijn aan de echtgenote
van Lambertus Keppel.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 76
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met 2 huisjes er schuin tegenover
Kampen, Breedesteeg, tussen Sabé en de stal van de wed. Breda

comparanten

Staal, Claas
Herms, Magdalena
Scheppinck, Joan
Heerde, Henrick van

DATUM:

11-02-1695

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over Jan en Griete
Herms, een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij de uitstaande kredieten die schuldeiseres van haar
vader Hermen Petersen Schocker heeft geërfd en haar aandeel in enige
huizen.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 76v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Caamen, Hendrina van
Buijs, Joan
Hoff, Johan Maximiliaen

DATUM:

51

22-04-1695

Wed. van ….
Voogd
Voogd

Moeder

142

143

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Philippus van Caamen als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ400 c.g. uit te keren
bij het bereiken van de volwassen leeftijd of bij huwelijk en belooft hem
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren, waarmee de voogden
tevreden zijn. Als onderpand geldt haar woonhuis.

bijzonderheden

Naam echtgenoot niet vermeld in de akte.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 76v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd de Drie Haringen
Kampen, Achter de nieuwe Muur, op de Groenmarkt

comparanten

Linderman, Caspar
Linderman, Clara
Reuse, Reijnder
Schuurmeijer, Henrickjen

DATUM:

15-05-1695

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Reijnder Reuse en diens
echtgenote een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun huis.
NB. In de kantlijn: op 10-12-1704 melden schuldeiser en de voogden over
zijn kinderen een bedrag van ƒ431-4 te hebben ontvangen van Maria en Sara
Herweijer.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 77
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat, tussen secr. Hoff en Andries Henricksen

comparanten

Passer, Claas
Dircks, Dirckjen
Kock, HenrickJansen
Kock, Hermen Jansen

DATUM:

08-07-1695

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen
van Wessel Kock, een bedrag van ƒ500 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als
speciaal onderpand stellen zij hun huis waar nog een bedrag van ƒ72 als
brandschatting op rust.

bijzonderheden

Geen

52

144

145

146

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 77v
Borgstelling

DATUM:

31-10-1695

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meijer, Cornelis
Wigbolt, Willemtien

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld voor Willemtien Wigbolt
voor de kosten in de zaken tegen haar aangespannen door Johan Georgh
van Eeusem.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 78
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat, tussen Gerrit Stro en Andries Turfdrager

comparanten

Dijk, Cornelis van
Cannegieter, Everdina
Ingen, François van

Borg
Begunstigde

DATUM:

25-11-1695

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
De erven van …

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de erven van burgemeester
François van Ingen, wegens obligaties uit 1671 en 72, een bedrag van ƒ1400
c.g. Daarvoor hypothekeren zij een aandeel van duizend goudguldens, hun
aandeel in huis en brouwerij van Helmich van Marle en dan nog hun huis in
de Nieuwstraat.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 78v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dienst, Caspar
Henricks, Willem
Willemsen, Hilbrant

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Johanna, Lodewijk en
Albert Dienst als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. 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

DATUM:

07-01-1696

Wdn. van Webbeghjen Jans
Voogd
Voogd

53

Vader

147

148

149

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 78v
Verklaring

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jurriaans, Claasje
Lemker, secretaris
Zuthem, Tijman van
Eeckhout, burgemeester
Veutelinck, Herman

13-03-1696

Comparante
Momber
Schuldeiser
Schuldeiser
Zoon

Uit Rotterdam

samenvatting

Comparante verklaart zich garant te stellen voor een bedrag van ƒ108-12½
c.g. dat schuldeisers toekomt en dat haar zoon kwijt geraakt is.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 79
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Croes, Claas Henriksen
Knoch, Willem
Dop, Tomas

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Catarina, Jacob en Jan
Croes als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 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

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 79
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Claasje
Henricksen, Claas
Schoute, Henrick Jansen
Janssen, Helmich

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aeltjen en Hillighjen
Thijssen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g.
ieder, een bed met toebehoren, of ƒ45 c.g., het geld te versterven van het ene
kind op het ander en het bed op de moeder en dan nog diverse hemden; zij
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

DATUM:

Wdn. van Barbara Dops
Voogd
Voogd

DATUM:

54

04-05-1696

Vader

03-08-1696

Wed. van Thijs Dircksen
Voogd
Voogd
Voogd

Moeder

150

151

152

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 79v
Verklaring

DATUM:

05-11-1696

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Worst, Christina
Lemker, secretaris

samenvatting

Comparante, echtgenote van Jan Meuwser Schinkel, verklaart, wegens de
kwestie tussen haar en haar man en ter voldoening aan de resolutie van de
Raad, afstand te doen van haar aktie tegen de stad en deze te vrijwaren van
alle aanspraken.

bijzonderheden

Zie Resoluties van Schepenen en Raden dd 05-11-1696.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 80
Schuldbekentenis

onroerend goed

Twee bleken met hof
Kampen, Broederpoort, tussen de weg en de hof van Nessinck

comparanten

Dijk, Cornelis van
Cannegieter, Everdina
Sabé, Maria

Comparante
Momber

Echtgenote

DATUM: 02-01-1697

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Erkelens

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Maria Sabé een bedrag van ƒ100
c.g. tegen 5 procent en nog ƒ300 c.g. wegens een vorige obligatie met de
verschuldigde rente, waarvoor een betalingsregeling wordt getroffen. Als
onderpand stellen zij twee bleken, de een geheel en de andere voor de helft.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 80v
Verklaring

onroerend goed

1. Huis, erf en where genaamd het Melkmeisje
Kampen, hoek Speldenmakerssteeg
2. huis, erf en where met (door)gang
Kampen, Speldenmakerssteeg

comparanten

Dijck, Cornelis van
Kannegieter, Everdina
Heidanus, ds Laurentius

DATUM:

28-01-1697

Comparant
Comparante
Schuldeisers

Echtpaar
De erven van …

samenvatting

Comparanten verklaren, wegens een obligatie van ƒ400 c.g., te hebben over
gedragen aan de erven van ds Laurentius Heidanus een bedrag van ƒ200
g.g. als resterende kooppenningen van een huis, verder een koopbrief van
een ander huis groot ƒ175 c.g., waarvan de renten vervallen met Pasen
1698.

bijzonderheden

Geen

55

153

154

155

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 81
Kinderbewijs

DATUM:

07-01-1689

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobs, Dirckien
Jacobsen, Teunis
Bergh, Henrik Egbertsen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Anneghien Dircks als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ14-3, dat beheert
e
wordt door de 2 voogd. Zij belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten
leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 81
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meijer, Dubbelt
Petersen, Willem

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld bij Willem Petersen voor
Jurrien Sorghmaker, schrijver bij de compagnie dragonders van kapitein
Clinghspoor, voor alle aanspraken welke door Jacob Willemsen, dragonder,
wegens de verkoop van enig hooi ad ƒ38 c.g. zouden kunnen worden
gemaakt.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 81v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Swart, David
Hanius, Franciscus

Wed. van Dirck Rutgersen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

07-02-1689

Borg
Begunstigde

DATUM:

14-08-1689

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Franciscus Hanius
om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen en te doen wat
noodzakelijk is en comparant zelf ook zou hebben gedaan indien aanwezig.

bijzonderheden

Geen

56

156

157

158

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 81v
Kinderbewijs

DATUM:

10-04-1690

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Daniel
Daniels, Jan
Krissel, Adriaen Jansen

samenvatting

Comparant, burger tamboer van deze stad, verklaart voor zijn minderjarige
kinderen Johanna, Jan, Maria, Margareta, Willem en Susanna Daniels als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. samen en belooft hen
lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed vader
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 82
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tussink, David
Wende, Elisabeth van der

Wdn. van Johanna Janssen
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

16-06-1690

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Echtgenote

samenvatting

Comparant heeft een volmacht verstrekt aan zijn echtgenote Elisabeth van
der Wende om uit zijn naam te mogen handelen en hypotheken te passeren
en comparants patrimoniele goederen te beheren.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 82v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Harpstede, Dirck Lucassen
Harpstede, Roeloff
Maten, Laurens van der

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Anna Harpstede als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ150 c.g. uit te
keren bij volwassenheid, waarvan de vader voorlopig het vruchtgebruik
heeft en de lijfstoebehoren, waarvan een lijst wordt gemaakt 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

DATUM: 27-08-1691

57

Wdn. van Henrickien Peters
Voogd
Voogd

Vader

159

160

161

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 83
Schuldbekentenis

DATUM:

12-03-1692

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Geerstraat

comparanten

Dircks, Dirckien
Bentheim, Ant. van
Krouwel Adam - de oude
Velthoen, Annechien

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Adam Krouwel sr en diens
echtgenote een bedrag van ƒ150 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand geldt haar lening groot ƒ600 c.g. gevestigd op het huis van haar
moeder Francijntien Jans.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 83v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hof
Brunnepe, strekkend tot aan de stadsmaten, tussen Willemsen en Brassen

comparanten

Gooij, Dirck Tijmensen
Smitt, Willem
Henricks, Elisabeth
Gooij, Jan Tijmensen
Mussche, Gerrit

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Wed. P. Michielsen
Secretaris
Echtpaar

DATUM: 30-04-1692

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeisers
Voogd
Voogd

Echtpaar

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Smitt en diens echtgenote
een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 5 procent om zijn lastige schulden te betalen
en dit met toestemming van de voogden over zijn dochter. Als speciaal
onderpand geldt zijn huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 84
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Everts, Ditmaer
Lulof, Albert
Bitter, Willem

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Albert Lulof om hem te
vertegenwoordigen, met name in zijn zaak tegen Willem Bitter over
geleverde boter en alles te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

27-06-1692

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Verweerder

58

162

163

164

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 84
Kinderbewijs

DATUM:

05-08-1692

onroerend goed

Korenmolen met huis
Kampen, Bovenpoorte, de middelste

comparanten

Wessels, Daniel
Gritter, Gerrit Jansen
Willems, Hillebrant

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Heiltien, Albert,
Gebbechien, Wessel, Jacomine en Anna Daniels als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd samen een bedrag van ƒ550 c.g. en dan nog ƒ50 c.g.
voor moeders kleren; dit bedrag is bestemd voor de vijf jongste, de oudste
krijgt het kerkboek met zilver beslag, alles te versterven van het ene kind op
het andere; de vader heeft voorlopig het vruchtgebruik van het geld. Als
onderpand stelt hij de helft van zijn korenmolen en huis. 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

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 84v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hollen, Dirk Brenne van
Westhoven, Henrik van
Coster, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Susanna en Jennechien
Dirks 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 goed vader
schuldig is te doen, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 85
Kinderbewijs

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat, tussen Tengnagel en Leiderman
2. Pelmolen met huis en annexis
Kampen, buiten de Venepoort

Wdn. van Marreghien Alberts
Voogd
Voogd

DATUM:

59

18-03-1693

Wdn. van Catarina Mullers
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

23-12-1693

Vader

165

166

comparanten

Haerst, Dirk Albertsen van
Haerst, Jan Clasen van
Hartman, Ibe

Wdn. van Hillechien Cijrs
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Cijr van Haerst als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ400 c.g. waarvoor een huis
als onderpand dient; verder de lijfstoebehoren. Hij belooft hem lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat van een goed vader
wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 05-04-1707 melden de vader en diens vrouw
Marrechijn Everts Camerlinck dat het onderpand wordt vervangen door een
aandeel in de pelmolen; op 11-07-1709 melden de voogden, Matthijs Dop en
Helmich Hekes, dat zij van de vader het kindsdeel hebben ontvangen en dat
het huis dus uit het verband is ontheven.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 85
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Achter de nieuwe Muur,

comparanten

Dorsten, Daniel van
Katenaar, Jannichjen
Haan, Johannes de
Meulen, Jannichjen R. v.der

DATUM:

Vader

08-08-1694

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johannes de Haan en
echtgenote een bedrag van ƒ1624 c.g., zowel lening als rekening voor
geleverd bier, tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij
hun huis tussen de huizen genaamd het Blauwe Kruis en het Groene Kruis,
gekocht uit de boedel van comparants vader.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 86
Schuldbekentenis

onroerend goed

Een stuk land
Dronten

comparanten

Uijtenhoudt, Berent
Wieringen, Helena van
Jans, Marrichjen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Marrichjen Jans een bedrag van
ƒ400 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
aandeel in een stuk land in Dronten, dat zij delen met de weduwe
Blanckvoort en Franciscus Hanius.
NB. In de kantlijn: op 27-04-1712 meldt Jacob Ovinck als momber over het
kind van Klaas Krouwel, van bovenstaande te zijn voldaan.

DATUM:

16-02-1695 (?)

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

60

Echtpaar

167

168

169

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 86v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coertsen, Cornelis
Lemker, secretaris
Willemsen, Berent

samenvatting

Comparante verklaart op St. Michael a.s. te betalen aan de voogd over de
kinderen van Willem Willemsen een bedrag van ƒ150 c.g. dat zij van hen
geleend heeft, de rente later.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 86v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoosebeen, Dirck
Neck, Dirck van

samenvatting

Comparant verklaart onder ede er niet in geslaagd te zijn een borg te vinden
in zijn zaak tegen Dirck van Neck, zoals de sententie dd 13-07-1695 bepaalt.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 86v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Speldenmakerssteeg, tussen ter Heijde en de Haane

comparanten

Schutt, Daniel
Ovinck, Jacob
Schutt, Gerrit Arentsen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Maria Catharina Schutt
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300 c.g. en
twee gouden hangers, waarvoor hij zijn huis als onderpand stelt. Hij belooft
haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat van een goed
vader wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.

DATUM:

15-05-1695

Comparante
Momber
Voogd

DATUM:

De weduwe van …

06-09-1695

Comparant
Verweerder

DATUM:

14-11-1695

Wdn. van Catharina Eckelboom
Voogd
Voogd

61

Vader

170

171

172

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 87
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Achter de nieuwe Muur

comparanten

Dursten, Daniel van
Catenaars, Jannichjen
Haan, Jannes de
Meulen, Jannetjen van der

DATUM:

02-12-1695

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jannes de Haan en echtgenote
een bedrag van ƒ290 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand
geldt hun huis, tussen het Blauwe Kruis van Keppels en de erven Schinkel,
dat nog bezwaard is met ƒ1600 c.g. ten behoeve van schuldeiser.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 87v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wijnhoudt, Dirck
Coenraatsen, Coenraat
Velthoen, Jan Gerritsen

DATUM:

10-04-1696

Comparant
Voogd
Voogd

Overleden

samenvatting

Comparant verklaart zijn voogd te danken voor het beheer van de erfenis
van zijn grootmoeder, een aandeel in een bedrag van ƒ1900 c.g. en belooft
hem te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 88
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dircks, Dirckjen
Robbertsen, Dirck
Janssen, Steven

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Anna Catharina,
Margrete en Robijn Robijnssen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd
ƒ1-10 c.g. en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten

DATUM:

08-06-1696

Wed. van Robijn Henricks
Voogd
Voogd

62

Moeder

leren, waarmee de voogden tevreden zijn.

173

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 88
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Clootwijck, Dirck van
Keurbeecke, Barbara Anna v.d.
Hanius, dr Franciscus

samenvatting

Comparant en zijn echtgenote, dochter van wijlen kapitein Henrick van der
Keurbeecke en Anna Maria ter Hell, verklaren een volmacht te verstrekken
aan dr Franciscus Hanius om namens hen de erfenis te aanvaarden van
Joan Jurrien en Theodora Barbara van Hell die is vervallen op
volmachtgeefster en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is, zoals pachten
te innen, verhuren, schulden te ontvangen etc. Hij wordt geacht hiervan
rekenschap af te leggen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

31-08-1696

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Echtpaar

De bladzijden 89 t/m 92v zijn blanco.
174

175

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 93
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

Erf met huis
Dronten

comparanten

Haeften, Elisabeth Agnis van
Haeften, Robert van
Hanius, dr Franciscus
Elburgh, Anna Justina v.d.

samenvatting

Comparante, weduwe van Casijn Ulger, oud-burgemeester van Hasselt,
verklaart schuldig te zijn aan dr Franciscus Hanius en diens echtgenote een
bedrag van ƒ2000 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt
zij een erf met de helft van het huis, de andere helft is van Johan
Blanckevoort en Adam Krouwel, haar getransporteerd door Christiaan
Lennip, en Casijn Ulger in 1687. De pacht van de tijdelijke meijer zal aan
schuldeisers als rente worden betaald.
NB. In de kantlijn: op 11-04-1690 meldt schuldeiser te zijn voldaan van
bovenstaande en eigenaar te zijn geworden van de helft van het erf.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 98

FOLIO:

94

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

DATUM:

63

05-01-1689

01-07-1689

Wed. C. Ulger
Broer
Echtpaar

176

177

onderwerp

Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Camperveene, de erven van
Meijer, Wolterus
Jonge, mr Jan de

Volmachtgevers
Gevolmachtigde
Verweerder

IUDr

samenvatting

Comparanten verklaren een volmacht te hebben verstrekt aan Wolterus
Meijer om namen hen alle zaken tegen mr Jan de Jonge waar te nemen.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 94
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mosselenbergh, Egbert Gerritsen v.d.
Jelissen, Jan
Dinxstede, Kijr Jansen
Stange, Ernst

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Cornelia Egberts als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ150 c.g., een bed
met toebehoren, of ƒ50 c.g. en bij volwassenheid of trouwen nog ƒ50 c.g.
voor een uitzet, verder de lijfstoebehoren en diverse gouden/zilveren
voorwerpen. Hij belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Details in de akte.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 94v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Erf en goed met huis
Dronten

comparanten

Haeften, Elisabeth Agnis van
Bentheim, Ant. van
Haeften, Robert van
Broeckhuijsen, Theodora A. v.

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan haar broer en schoonzuster een
bedrag van ƒ1100 c.g. wegens een oude schuld groot ƒ2000 en ƒ200 c.g.
rente dd 1668 die haar broer en zij geërfd hebben van hun grootvader Robert
van der Beeck. Als onderpand stelt zij de helft van het erf dat zij samen met
Adam Krouwel en Johan Blanckevoort bezit en dat haar overgedragen is
door Christiaan Lennip en Casijn Ulger en hun echtgenoten. De pacht van de
meijer wordt betaald aan schuldeiser.
NB. In de kantlijn: op 11-04-1690 meldt schuldeiser door Franciscus Hanius
als koper van het erf te zijn voldaan van bovenstaande.

DATUM:

DATUM:

64

15-10-1689

Wdn. Beltien Jans
Voogd
Voogd
Voogd

Vader

03-10-1689

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Wed. C. Ulger
Secretaris
Echtpaar

178

179

180

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 96
Verklaring

onroerend goed

Erf en goed
Kampen, in de Leeuwte

comparanten

Morre, Egbert
Ruijtenborgh, Arent Willem van
Moulart gen. Ruitenburgh, M. A.
Boecop, Warner toe
Ruitenburgh, Jurrien Jacob van
Ruijtenburgh, Adriana Helena van
Ruitenburgh, Steven Lambert van

DATUM:

12-11-1689

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Volmachtgeefster
Comparant
Comparant
Comparante
Comparant

Echtpaar

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, Arent Willem van Ruijtenborgh toe de
Broekhuijsen en echtgenote, verklaart comparant in plaats van het erf van
volmachtgevers, verkocht aan de weduwe van burgemeester Lieuwerden, nu
verhypothekeert te hebben alle goederen in de stad Kampen en de regio
toebehorend aan opdrachtgevers.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 96v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wijnties, Evert
Breda, Rutger van
Erkelens, Rutger
Nuis, Herman

DATUM:

18-11-1689

Comparant
Voogd
Vogd
Voogd

Griffier
Burger hopman
Secretaris

samenvatting

Comparant verklaart zijn voogden te danken voor het beheer van zijn
goederen en belooft hen te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 96v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met achterhuis
Kampen, Oudestraat, hoek Speldenmakerssteeg

comparanten

Wijnties, Evert

DATUM:

06-01-1690

Schuldenaar

65

Echtpaar

Heijdelmans, Geertruijdt
Jager, Jacob

181

182

183

Schuldenares
Schuldeiser

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jacob Jager een bedrag van
ƒ500 c.g. tegen 5¼ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 97
Volmacht

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, adres niet vermeld

comparanten

Sieraeck, Evert
Hanius, dr F.
Steege, Lubert ter

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan dr F. Hanius om
namens hem op te treden, met name om van Lubbert ter Steege betaling te
vorderen van een huis dat nog niet afbetaald is en alles te doen wat nodig is,
alsof hij, comparant, zelf aanwezig was.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 97v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berents, Egbert
Wijnvoorden, Berent van

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Berend van
Wijnvoorden om namens hem zijn zaken waar te nemen en het goed van zijn
vrouw uit de boedel van Menno Hogencamp te beheren en te doen wat nodig
is alsof comparant zelf aanwezig was.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 98
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hans, Elsien

DATUM:

15-02-1690

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Schuldenaar

DATUM:

24-02-1690

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

29-01-1691

Wed. van Jan Hermsen

66

Moeder

Caspersen, Egbert
Jansen, Christiaen

184

185

186

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hermen, Trijntien en
Elisabeth Jans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk één dukaton en
belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 98
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Albertsen, Elias
Kuijper, Herman Jansen
Willemsen, Willem

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Lucretia Elias als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. die de voogden binnen een
jaar zullen ontvangen en waarvan het kind de revenuen krijgt, verder een
kerkbijbeltje met zilverwerk en belooft haar lezen, schrijven en naaien te
laten leren en te doen wat een goede vader betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 98v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Genadius, Egbertus
Wolfsen, Helmich

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Helmich Wolfsen om
namens hem op te treden en zaken waar te nemen in Kampen en te doen wat
noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 99
Kinderbewijs

onroerend goed

Niet vermeld

DATUM:

12-04-1692

Wdn. van Maria Henricks
Voogd
Voogd

DATUM:

18-04-1692

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

67

Vader

05-05-1692

Predikant Havelte
IUDr

187

188

comparanten

Gansneb, Elisabeth Geertruijdt
Ingen, Jurrien van
Tengberden, Theodorus van

Wed. François van Ingen
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante, Elisabeth Geertruijdt Gansneb genaamd Tengnagel, verklaart
voor haar minderjarige kinderen Jurrien Jan, Jan Otto en Francina Elisabeth
van Ingen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd alle goederen,
obligaties, huizen, landerijen, renten en de halve inboedel volgens
specificatie bij de voogden in bezit; de kinderen erven behalve de lusten ook
de lasten, zoals het jaarlijkse inkomen van comparante ad ƒ400 c.g., bepaald
in de huwelijkse voorwaarden. Zij belooft hen lezen, schrijven en alles wat
noodzakelijk is te laten leren en geniet voorlopig het vruchtgebruik van alles,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 99v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Een mate land
Kampen, buiten de Broederpoort

comparanten

Genadius, ds Egbertus
Hoffs, Johanna
Rande, mr Henrick
Warners, Trijntien

DATUM:

Moeder

24-08-1692

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar - Hasselt
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan mr Henrick Rande en echtgenote
een bedrag van ƒ600 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij een mate land, die afkomstig is van zijn vrouw.
NB. In de kantlijn: op 25-08-1708 melden de erven van Trijntijn Warners te
zijn voldaan van bovenstaande door het echtpaar Gerrit Jansen IJmeker en
Cristina Loodewichs.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 100
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Andriessen, Elsien
Langenburgh, Paulus
Boldewijnsen, Joost

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Andries Hofstede als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ20 c.g. en de lijfstoebehoren en
belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
van een goede moeder wordt verwacht waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 12-11-1694 meldt Andries Hofstede alles te hebben
ontvangen.

DATUM:

18-10-1692

Wed. van Berent Hofsté
Voogd
Voogd

68

Moeder

189

190

191

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 100
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bussche, jonker Egbertus ten
Boecop, Warner toe
Deutecom, Johan Lodewijck van
Eeckholt, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart zijn voogden te danken voor het goede beheer van zijn
goederen en belooft hen te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 100v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where met hof
Kampen, Vloeddijk, bij de Morrenbrug

comparanten

Cops, Elisabeth
Oudekerck, Wijnant
Hermsen, Willem

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Claes, Jan en Grietjen
Bongaerts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ250
c.g. samen, waarvan zij het voorlopig het vruchtgebruik heeft en waarvoor zij
als onderpand stelt haar aandeel in het huis van haar ouders; zij belooft hen
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede
moeder schuldig is te doen, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 101
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dirks, Elsien
Jansen, Robert
Severijns, Peter

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Dirk, Hermtien en

DATUM:

DATUM:

14-11-1692

Comparant
Voogd
Voogd
Voogd

23-06-1693

Wed. van Johannes Bongaerts
Voogd
Voogd

DATUM:

02-12-1693

Wed. van Henrik Peters
Voogd
Voogd

69

Moeder

Moeder

Peter Henriks als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk één goudgulden
en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

192

193

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 101
Kinderbewijs

onroerend goed

1. Huis, erf en where met hof met vier huizen erachter
Kampen, Bovenpoorte, hoek Heilensteeg
2. Een huis ernaast, na de Venepoort, het huis genaamd de Drie Roemers en
Een huis in de Geerstraat

comparanten

Dijks, Engeltien
Dijk, Jacob Aartsen van
Weteringe, Henrik v.d.
Dijk, Dirk

DATUM:

27-12-1693

Wed. van Gerrit Willemsen Leusen
Voogd
Voogd
Onderscholtis van Heerde

Moeder

Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Leusen als vaders
e
erfdeel te hebben gereserveerd het 6 deel van haar woonhuis, idem van de
vier huizen erachter en van nog andere panden, verder een bedrag van ƒ200
c.g., diverse kledingstukken en zilveren voorwerpen. Zij belooft hem lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 02-09-1705 melden Wilhelmus en Margareta Leusen de
voogden te danken voor het beheer van de ouderlijke en de geërfde
goederen

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 101v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where met berg
Kampen, Zwartendijk

comparanten

Willems, Eefjen
Arents, Evert
Jochems, Luichjen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Willem en Gerrit
Rijcksen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ400
c.g., waarvan de helft direct aan de voogden wordt betaald, de rest is
gevestigd op haar woonhuis. Zij belooft hen lezen en schrijven te laten leren
en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden
zijn.
NB. In de kantlijn: op 06-05-1700 bedankt Willem Rijcksen zijn voogden en
belooft hen te vrijwaren van alle aanspraken; op 17-12-1703 doet Gerrit
Rijcksen hetzelfde.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

16-04-1694

Wed. van Rijck Jansen
Voogd
Voogd

70

Moeder

194

195

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 102
Schuldbekentenis

DATUM:

23-04-1694

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Aertsen, Emanuel van
Breda, Anna van

samenvatting

Comparant, houder van de Bank van Lening, verklaart schuldig te zijn aan
Anna van Breda, douairière van luitenant-kolonel E. G. Padkull, een bedrag
van ƒ6000 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij alle
panden in de Bank van Lening of het recht daarop.
NB. In de kantlijn: op 28-01-1728 meldt Rutger van Patkull toe den
Cranenborgh, erfgename van zijn moeder, deze akte te hebben
overgedragen aan Winold van Tongeren en Richard Ketel; deze verklaren in
mindering van het bedrag van de weduwe van Gijsbertus Aartsen ontvangen
te hebben ƒ1500 c.g.; op 22-06-1770 meldt de weduwe van Richard Ketel, E.
M. Vestrick, van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 102v
Kinderbewijs

onroerend goed

Twee huizen
Kampen, Bovenpoorte

comparanten

Stange, Ernst
Nijhof, Gerrit Hartgersen
Reuse, Reijner
Deventer, Jan Jelissen van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Susanna, Johannes,
Bernardus en Gerrit Stange als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een
bedrag van ƒ1000 c.g. samen, te versterven van het ene kind op het andere,
waarvoor hij zijn beide huizen als onderpand stelt; aan zijn dochter de
lijfstoebehoren, sieraden en een bed met toebehoren en iedere zoon een
mantel en kleed voor hun uitzet, de vader heeft het vruchtgebruik. 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.
NB. In de kantlijn: op 04-03-1701 is in mindering van het bewijs door
gerechtsakte ƒ100 c.g. betaald; op 28-08-1703 meldt Susanna Stange met
haar echtgenoot Egbert ter Bruggen haar voogden te danken; op 02-07-1709
doen Jannes en Bernhard hetzelfde.

bijzonderheden

Geen

Schuldenaar
Schuldenares

DATUM:

71

Bank van Lening
Douairière Padkull

05-05-1694

Wdn. van Geesien Jans
Voogd
Voogd
Voogd

Vader
Mr kleermaker

196

197

198

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 103
Kinderbewijs

DATUM: 13-09-1694

onroerend goed

1½ gres
Oosterwolde, in de Santcamp

comparanten

Mosselenbergh, Egbert G.
Mosselenbergh, Claes G.
Erkelens, Peter
Aartsen, Gerbrant

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Gerrit Egbertsen als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd 1½ gres in Oosterwolde en een kist
met timmermansgereedschap en ƒ50 voor moeders kleren; hij belooft hem
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 103v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lindenhoff, Evert
Lindenhoff, Dirck
Vesterinck, Gerbrant

Wdn. van Lisabeth Jansen
Voogd
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 09-03-1695

Borg
Begunstigde
Eiser

Vader

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te stellen voor zijn vader, gearresteerd
wegens een aktie van Gerbrant Vesterinck voor het scholten gerecht van
deze stad; comparant zal alles als zijn eigen schuld voldoen.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 103v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hertsmaker, Egbert Lamberts
Willems, Annichjen
Barckum, Nicolaas van

samenvatting

Comparanten verklaren voor een bedrag van ƒ81-0-0 aan onbetaalde
huishuur te hebben overgedragen aan Nicolaas van Barckum en zijn broers
en zusters al hun meubelen zonder uitzondering en vooral een koe die zij ter
dispositie van hen zullen houden.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

72

19-04-1695

Comparant
Comparante
Schuldeiser

Echtpaar

199

200

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 103v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Eckelboom, Engbert
Colderkercke, Lambert
Bosch, Herman
Passer, Helmich

DATUM:

01-07-1695

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser

Voogd
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen van
Jan Dircksen Bosch een bedrag van ƒ600 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als
speciaal onderpand stelt hij een bedrag van ƒ600, dat hij tegoed heeft uit het
huis van zijn zwager Lambertus Canneman inzake een boedelscheiding dd
20-01-1663.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 104
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bree, Egbertus van
Light, Catharina de
Cornelis, Agnietjen

DATUM:

24-08-1695

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. C. van Bree

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Agnietjen Cornelis een bedrag
van ƒ300 c.g. wegens geleverde zadelmakers gereedschappen, leer en
huisraad die zij zullen verrenten tegen 5 procent per jaar; het kapitaal mag
de eerste zes jaar niet worden opgezegd. Als speciaal onderpand stellen zij
alle gekochte en nog te verkrijgen goederen.
NB. In de kantlijn: op 07-11-1704 bekennen de erven van schuldeiseres van
bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Geen

De bladzijden 105 t/m 107v zijn blanco.
201

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 108
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Bovenhofstraat, achter de Vergulde Voet

comparanten

Jans, Francijntien
Michielsen, Peter
Ovink, Jacob Gerritsen

samenvatting

DATUM:

23-08-1690

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Ziekenbezoeker

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jacob Gerritsen Ovink een bedrag
van ƒ125 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt haar
huis, waarvan de huur als rente betaald zal worden aan schuldeiser.
NB. In de kantlijn: op 16-10-1691 meldt schuldenares nog ƒ75 c.g. te hebben

73

geleend van schuldeiser tegen dezelfde voorwaarden.

202

203

204

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 108v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sanderus, Fredrick
Wijnties, Femmechien
Breda, Rutger van
Erkelens, Rutger
Nuis, Herman

samenvatting

Namens zijn echtgenote dankt comparant de voogden voor het goede
beheer van haar goederen en belooft hen te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 108v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Geerstraat, tussen de Hane en Henrick de klompenmaker

comparanten

Jans, Francijntien
Krouwel, Adam
Dircks, Dirckien

DATUM:

20-07-1691

Comparant
Comparante
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

Koopman te Amsterdam
Echtgenote
Griffier
Burger hopman
Secretaris

12-03-1692

Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

Wed. G. Cornelissen
Wed. P. Michielsen

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan haar dochter, weduwe van Pieter
Michielsen, ziekenbezoeker, een bedrag van ƒ600 c.g. wegens 12 jaren
kostgeld, tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij haar huis,
waar nog een verband van ƒ300 c.g. op rust en het kapitaal van de
brandschatting.
NB. In de kantlijn: op 12-03-1692 is deze schuldbekentenis als onderpand
gebruikt door schuldeiseres t.b.v. Adam Krouwel - de oude voor een lening
van ƒ150 c.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 109
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Femmichjen

DATUM:

19-12-1694

Wed. van Arent Jansen

74

Moeder

Luijtjes, Steven
Arentsen, Evert

205

206

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Willemtjen Arents als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ80 c.g. en 25 el doek
en belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat van
een goede moeder wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 109v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Een mate
Kampen, buiten de Broederpoort, aan de Broekweg

comparanten

Flistina, Femmechien
Steenbergen, Maria
Ovink, Jacob Gerritsen
Erkelens, Femmechien

DATUM:

18-04-1695

Schuldenares
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jacob Gerritsen Ovink en
echtgenote een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun mate.
NB. In de kantlijn: op 03-01-1709 bekent schuldeiser te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 109v
Kinderbewijs

onroerend goed

1. Een kampje land
Oosterwolde
2. Een perceel land
Rouveen

comparanten

Gerrits, Femmichjen
Luitjes, Steven
Jochems, Luichjen
Roeloffsen, Egbert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hermen en Hillichjen
Reints als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ480 c.g.
samen, een kampje land, een perceel in Rouveen, voor de zoon een kalf en
50 el hemddoek en voor de dochter een bed met toebehoren en tenslotte de
lijfstoebehoren. De kinderen hebben de revenuen van de goederen vanaf 16
jaar, alles te versterven van het ene kind op het andere. Zij belooft hen lezen,
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

De naam van overledene is niet vermeld in de akte.

DATUM:

15-05-1695

Wed. van ….
Voogd
Voogd
Voogd

75

Moeder

207

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 110
Kinderbewijs

DATUM:

24-10-1695

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kocks, Femmichjen
Ridder, Peter
Werchman, Thijs

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Cornelia en Dirck
Gerritsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 ieder en belooft hen
lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat een
goede moeder schuldig is te doen, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Wed. van Gerrit Mosenaar
Voogd
Voogd

Moeder

De bladzijden 110v t/m 115v zijn blanco.
208

209

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 116
Schuldbekentenis

DATUM:

26-01-1689

onroerend goed

Een mate groot 3 morgen
Kampen, tussen de Broeder- en Cellebroederspoort

comparanten

Noort, Gerrit van den
Henricks, Reijntien
Haerst, Herman van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Herman van Haerst een bedrag
e
van ƒ500 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij 2/3
deel van een mate, tussen de wed. Hardenbergh en de Geestelijkheid,
strekkend tot aan het Broek.
NB. In de kantlijn: op 07-03-1694 meldt schuldeiser te zijn voldaan van het
kapitaal en rente door zijn broer Jan, die koper is van het land.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 116v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met het Groene Kruis
Kampen, Achter de nieuwe Muur

comparanten

Erkelens, Gosen
Tongeren, Berent van
Diepenheim, Maria van

samenvatting

Comparanten, voogden over Jan Meeussen Schinkel - de jonge, verklaren

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

09-08-1689

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiseres

76

Echtpaar

Voogd - Burgemeester
Voogd
Wed. R. Nessinck

schuldig te zijn aan Maria van Diepenheim een bedrag van ƒ329 c.g. tegen 5
procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun huis.

210

211

212

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 117
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Gertien
Dijcks, Aeltien
Bentheim, Ant. van
Leussen, Gerrit Willemsen

samenvatting

Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan Gerrit Willemsen
Leussen om hun zaken waar te nemen en te doen wat noodzakelijk is, zoals
zij zelf zouden hebben gedaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 117
Schuldbekentenis

onroerend goed

Twee huizen met hof
Kampen, Vloeddijk en Heilensteeg

comparanten

Blonderts, Gerrit
Kloecke, Elisabeth
Engberts, Margarita

DATUM:

04-09-1689

Volmachtgeefster
Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

Wed. Jan van Dijck
Wed. Otto Jans
Secretaris

30-10-1689

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Heijman Vriese

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de weduwe van Heijman Vriese
wegens huishuur tot Pasen 1689 ƒ229-10 c.g. en bovendien het halve
schoorsteengeld, samen een bedrag van ƒ319-10 c.g. tegen 6 procent per
jaar (5 bij prompte betaling). Als onderpand stellen zij hun twee huizen,
tussen Beniers en Willemsen.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 118
Schuldbekentenis

onroerend goed

Twee huizen en hof
Kampen, Vloeddijk en Heilensteeg, nr.13, bij van Olen

comparanten

Blonders, Gerrit
Kloecke, Elisabeth

DATUM:

30-11-1689

Schuldenaar
Schuldenares

77

Echtpaar

Linde, Jan van der
Post, Nijssien

213

214

215

Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan van der Linden en diens
echtgenote een bedrag van ƒ308-11-2 c.g. wegens geleverde tabak tegen 5
procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun twee huizen, tussen
de wed. Benier en Willem Willemsen en hun huisraad en meubilair; de huizen
zijn nog belast.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 118v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Holsen, Geertruidt
Boldewijnsen, Dirck
Hartgersen, Arent

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Catharina Elisabeth
Losnitsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bed met
toebehoren, linnengoed en een zilveren lepel en belooft te doen wat een
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Overledene was wachtmeester bij de Engelse dragonders.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 119
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cornelis, Geertien
Jurriaen, Hans
Corthaver, Dirck

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Johanna, Catharina
en Geertruijdt Gerrits als vaders erfdeel te hebben gereserveerd één dukaton
samen en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Naam overledene is niet vermeld in de akte.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 119
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

16-01-1690

Wed. van Melchior Losnitsen
Voogd
Voogd

DATUM:

20-03-1690

Wed. van ….
Voogd
Voogd

DATUM:

78

Moeder

08-07-1690(?)

Moeder

216

217

218

comparanten

Deehn, Georg Holmer van
Schaep, Gerberich Adriana

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Kapitein
Echtgenote

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te hebben verstrekt aan zijn echtgenote
om tijdens zijn afwezigheid al zijn zaken waar te nemen en alles te doen wat
noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 119v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Beeltsnijder, Gerhard
Veene, Johan
Wijck, Jan Evertsen van

DATUM: 05-09-1690

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Verweerder

De weduwe van ..

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Johan Veene om zijn
zaken waar te nemen, in het bijzonder die tegen de weduwe van Jan Evertsen
van Wijck en te doen wat noodzakelijk is; de ontvangen penningen moeten
overgedragen worden aan zijn zwager de ontvanger Eeckholt.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 119v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsen, Gerrit
Clasen, Lubbert
Wolfsen, Helmich

DATUM:

14-10-1690

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparanten verklaren een volmacht te hebben verstrekt aan Helmich
Wolfsen om namens hen, in der minne of gerechtelijk, op te treden, met
name tegen het schoenmakersgilde en daarbij alles te doen wat noodzakelijk
is.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 120
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

79

09-12-1690

219

220

221

comparanten

Stange, Gerrit Arentsen
Veene, Johan
Meijer, Dirck

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Verweerder

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Johan Veene om
namens hem op te treden, met name tegen Dirck Meijer en alles te doen wat
noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 120
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geerlich, Grietien
Jans, Aeltien
Lubberts, Geertien

samenvatting

Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld ten behoeve van degene
die meent meer rechten te hebben op een bed met toebehoren en een
spinnenwiel, dat aan Geertien Lubberts is gerestitueerd.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 120v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jurriaens, Gerrit
Jans, Hugo
Willemsen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Marrechien, Aeltien en
Jurrien Gerrits als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ1 c.g. en
belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 120v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Broederstraat

DATUM:

Custos Oldebroek

23-01-1691

Borg
Borg
Begunstigde

DATUM:

15-03-1691

Wdn. van Willemtie Teunis
Voogd
Voogd

DATUM:

80

15-04-1691

Vader

222

223

comparanten

Meeuwes, Gesijn
Harpstede, Dirck
Schinkel, Jan Meeusen

Wed. van Jan Harpstede
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Maijken en Lucas
Jansen Harpstede als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen de helft
van haar huis, aan de dochter een bed met toebehoren 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

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 121
Schuldbekentenis

onroerend goed

Een stuk land met 16 akkers
Kampen, strekkend van de Zwartendijk tot aan de wetering

comparanten

Erkelens, Gosen
Tongeren, Berent van
Sabé, Gregorius

samenvatting

Comparanten, voogden over Jan Schinkel, verklaren schuldig te zijn aan
Gregorius Sabé een bedrag van ƒ500 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als
speciaal onderpand stellen zij een stuk land, naast de erven van de
landdrost Hekeren.
NB. In de kantlijn: op 21-04-1694 meldt de weduwe van schuldeiser te zijn
voldaan van bovenstaande.

bijzonderheden

Zie Apostille van heden; akte is doorgehaald.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 121v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Herms, Geertruijdt
Elburgh, Steven Dirksen v.d.
Hasselt, Arent van

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

DATUM:

15-04-1691

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

81

Moeder

Voogd - brgmst
Voogd
IUDr

16-04-1691

Wed. van Dirk Dirksen
Voogd
Voogd

Moeder

224

225

226

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 122
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Teeuwsen, Gerrit
Cuijper, Gerrit Henriksen
Reve, Henrik Jansen ten

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Teeuwsen als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ8 c.g. en belooft hem lezen, schrijven en
een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is,
waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 02-07-1701 bedankt Jan Teeuwsen zijn voogden en
vrijwaart hen van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 122v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Michielsen, Geertruijdt
Strange, Henrick
Henricksen, Thijs

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Machteltien Dircks als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12 c .g. en belooft haar 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

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 122v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, t.o. Houtzagerspoort, strekkend tot aan de Nieuwstraat

comparanten

Gerrits, Geertien
Kloecke, Jan
Kloecke, Gerhardus
Kloecke, Berend
Weteringe, Albertus van de
Arentsen, Adam
Harten, Anna ten

samenvatting

DATUM:

22-06-1691

Wdn. van Jannechien Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

15-07-1691

Wed. van Dirck Assies
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

Moeder

29-07-1691

Schuldenares
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Zoon
Zoon
Schoonzoon
Echtpaar

Comparante, i.p.v. haar zieke echtgenoot, vergezeld door haar zoons en
schonzoon, verklaart schuldig te zijn aan Adam Arentsen en echtgenote een
bedrag van ƒ450 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt

82

haar huis tussen de muntergezel Dop en Abraham van de Gronde, waar nog
een verplichting van 200 g.g. op rust.

227

228

229

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 123
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Michielsen, Gerbrant
Michielsen, Lambert
Bussche, Egbert Fr. ten
Hanius, Franciscus

DATUM:

23-11-1691

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Michiel Gerbrants en Wobbechien Lamberts,
verklaren een volmacht te verstrekken aan Egbert Franciscus ten Bussche
en Franciscus Hanius samen, om hun zaken waar te nemen, met name die
tegen de erven van Johan Veene en daarbij alles te doen wat comparanten
zelf ook gedaan zouden hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 123v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hof
Brunnepe, St. Nicolaasdijk, strekkend tot aan de Greente

comparanten

Stevents, Geert
Oosten, Marcus ten
Simonsen, Jan

DATUM:

25-11-1691

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over zijn kind genaamd
Wesseltien Gerrits een bedrag van ƒ101-1-8 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als
speciaal onderpand geldt de helft van zijn huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 124
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Geert
Roelofsen, Aert
Aertsen, Hermen

DATUM:

15-12-1691

Wdn. van Niese Dirks
Voogd
Voogd

83

Vader

230

231

232

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Anna, Jan en Dirk
Geertsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ10 c.g., te
versterven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen, schrijven en
een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 124v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henriksen, Gerrit
Igerman, Arent
Schoof, Jan Michielsen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Henrikien Gerrits als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g., de
lijfstoebehoren en een zilveren lepel en belooft haar lezen, schrijven en
naaien te laten leren en te doen wat een goede vader betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 124v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Een stuk land genaamd de Mate
Kampen, Zwartendijk,

comparanten

Hove, Gerrit ten
Pastoors, Dina Laurensen
Waalse Kerk

DATUM:

11-04-1692

Wdn. van Jennechien Michiels
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

04-06-1692

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de Waalse Kerk te Kampen een
bedrag van ƒ200 tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij
een stuk land, tussen de kolk, de muntmeester Ridder, de Slaper en de
griffier Breda.
NB. In de kantlijn: op 25-05-1697 meldt Antonij van Bentheim, burgemeester,
van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 125v
Schuldbekentenis

DATUM:

84

29-08-1692

233

234

onroerend goed

Huis, werf en where met hof
Kampen, Vloeddijk, tussen de Broeder- en Morrenbrug

comparanten

Oedekerck, Geert Cornelissen
Henricks, Annetien
Haecke, Annetien

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Annetien Haecke een bedrag
van ƒ50 c.g., afkomstig van een obligatie groot ƒ100 c.g. dd 23-07-1683 die
hierbij wordt geroyeerd en waarvan het bedrag is gereduceerd op ƒ50 c.g.,
te verrenten tegen een rijksdaalder jaarlijks. Als onderpand geldt hun huis
tussen Warner toe Boeckop en Femme Jans, strekkend tot aan de
Groenestraat.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 126
Kinderbewijs

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Diepen, Gerrit Warnersen v.
Kreul, Jan
Rande, Henrik
Diepen, Arent Warnersen v.

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geertien, Warner,
Claesien, Grietien en Henrick Gerritsen van Diepen als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd samen een bedrag van ƒ2000 c.g. te versterven van het
ene kind op het andere en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te
laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 20-09-1706 melden Arent Warnersen van Diepen en de
drie oudste kinderen, Klasien schriftelijk, dat de helft van de delen van de
overleden kinderen Grietje en Henrick op de vader overgaat, dit wordt door
Schepenen en Raden goedgekeurd; op 18-07-1707 bedankt Geertien met
haar echtgenoot Frans Markelbagh haar voogden.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 126
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heidelman, Geertruidt
Hoff, A.
Graef, Herman van den

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Herman van den Graef wegens
diverse geleende bedragen in de jaren 1690 – 1693 een bedrag van ƒ114-12

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

DATUM:

15-09-1692

Wdn. Jannegien H. Kreul
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

16-01-1693

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

85

Echtpaar

Echtgenote Evert Wijnties
Secretaris

c.g. waarvoor al haar goederen onderpand zijn en enkele toegewezen
panden en speciaal haar aandeel in het bedrag dat zij met haar broer en
zuster Wijnties van Borchard Joost van Welvelde, drost van IJsselmuiden,
zal moeten ontvangen.

235

236

237

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 126v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Santen, Gerhard Willem van
Merwede, Robert van der
Beeck, Judith van der
Blanckevoort, Johan

samenvatting

Comparanten, kinderen van Daniel van Santen, verklaren, mede als
erfgenamen van hun broer Johan Henrick van Santen, hun voogden te
danken voor de goede administratie van hun ouderlijke goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 127
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bachmans, Geertruijdt
Delden, Berent Jansen van
Morgenstar, Marcus Jansen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Geertruijdt Bachmans
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 schuldig
is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 127
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wolfsen, Gerhard
Bronkhorst, Jacob

DATUM:

09-02-1693

Comparant
Comparant
Comparante
Voogd

DATUM:

Burgemeester
Wdn. van M. van Santen
Wed. J. Blanckevoort
Overleden

16-02-1693

Wed. van Balthasar Bachman
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 20-05-1693

Borg
Begunstigde

86

Kapitein – Commandant

238

239

240

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld voor Jacob Bronkhorst
voor een bedrag van honderd daalders, waarop diens paard en wagen
getaxeerd zijn, ten behoeve van Berent Bollink, indien Jacob Bronkhorst
tekort mocht schieten met het betalen van de brandwijnaccijns over het jaar
1692.
NB. In de kantlijn: op 05-02-1694 meldt Berent Bollink comparant te
ontheffen van zijn borgstelling.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 127v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Grietien
Janssen, Wolter
Dircks, Gerrit

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 127v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat

comparanten

Alberts, Geertien
Deutecom, Albert van
Meijer, Henrick
Spelter, Jan

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan de voogden over Gijsbert
Caspersen Wijnhout, een bedrag van ƒ131-6 c.g. tegen 5 procent per jaar.
Als speciaal onderpand geldt haar huis, geërfd van Hillechien Coekoek.
NB. In de kantlijn: op 22-10-1694 melden de schuldeisers te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 128
Kinderbewijs

DATUM:

26-06-1693

Wed. van Wijcher Janssen
Voogd
Voogd

DATUM:

09-09-1693

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

87

Moeder

04-11-1693

Wed. P. W. van den Bergh
Zoon
Voogd
Voogd

241

242

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ee, Gerrit Jansen van
Ee, Jan Jansen van
Nieulant, Evert Wesselsen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Annechien,
Femmechien en Jennechien Gerrits als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd samen honderd rijksdaalders, diverse kledingstukken en
linnengoed en drie zilveren lepels, alles te versterven van het ene kind op
het andere; de vader heeft voorlopig het vruchtgebruik. Hij belooft hen lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Details in de akte.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 128v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heubink, Geertruijdt
Bennink, Jan
Schellink, Henrik Jansen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Aeltien Berentsen
Bennink als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g.
en een bed met toebehoren en belooft haar lezen, schrijven en naaien te
laten leren en te doen wat een goed moeder betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 129
Kinderbewijs

onroerend goed

1. Een halve morgen land
Veecaten
2. Een kamp
Kampen, onder de Reeve

comparanten

Coetsier, Gerrit Henriksen
Passer, Helmich
Haerst, Herman van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrik en Berent als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van een halve morgen land,
een aandeel in een kamp en de lijfstoebehoren, die ten profijte van de
kinderen zullen worden verkocht en belooft hen een handwerk te laten leren
en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

Wdn. van Aeltien Warners
Voogd
Voogd

DATUM:

88

23-11-1693

Wed. van Berent Bennink
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

Moeder

04-12-1693

Wdn. van Wesseltien Berents
Voogd
Voogd

Vader

243

244

245

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 129v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Gerbrech
Brele, Henrik
Rijssen, Albert van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrik en Johanna
Lamberts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ1 en belooft hen
lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat een
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 129v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, achter het Raadhuis, tussen de Leeuwentoren en de Moriaan

comparanten

Henricks, Gijsbertjen
Lemker, secretaris
Cornelis, Nijsien

DATUM:

30-01-1694

Wed. Lambert Albertsen Meskruijder
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

24-02-1694

Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

Wed. G. H. van der Perse
Wed. van C. van Prée

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Nijsien Cornelis een bedrag van
ƒ250 c.g. tegen 6 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij haar huis.
NB. In de kantlijn: op 25-03-1704 melden de erven van schuldeiseres de akte
te hebben overgedragen aan Daniel Oostendorp en echtgenote; op 17-021707 meldt schuldeiser van de voogden over het kind van Gerrit Suijker en
Ariana Schipper ƒ200 c.g. te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 130
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en hof
Brunnepe, St. Nicolaasdijk

comparanten

Mussche, Gerrit
Thimensen, Jan
Gerrits, Menso
Gerritsen, Jan

DATUM:

30-03-1694

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

89

Voogd
Voogd
Voogd
Echtpaar

Teunis, Catarina

246

247

248

Schuldeiseres

samenvatting

Comparanten, voogden over het kind van Dirk Timensen Gooij, verklaren
schuldig te zijn aan Jan Gerritsen en diens echtgenote een bedrag van
honderd rijksdaalders tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij een bepaald huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 130v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat, bij de Buitenkerk

comparanten

Claes, Geesijn
Nuis, H.
Caldekerk, mr Lambert

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan mr Lambert Caldekerk een bedrag
van ƒ50 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt haar
woonhuis.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 131
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Speldenmakerssteeg, tussen de wed. Stubbe en comparante

comparanten

Michielsen, Grietie
Nuis, H.
Ridder, Rijk
Tengbert, Catarina van

DATUM:

08-06-1694

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

DATUM:

Wed. E. W. Smit
Secretaris
Stadskok

19-06-1694

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Secretaris
Echtpaar

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan burgemeester Ridder en diens
echtgenote een bedrag van ƒ220 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal
onderpand geldt haar huis, strekkend tot achteraan de where van
comparante.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 131v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

90

12-07-1694

249

250

comparanten

Jansen, Gerrit
Jansen, Lambert
Henrik, Henriksen

Wdn. van Grietie Hermsen
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Teuntie, Hermine, Jan
en Marrechien Gerrits 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 betaamt, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 131v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hof
Brunnepe, tussen Albert Coopsen en de Greente

comparanten

Stevens, Geert
Jans, Aeltjen
Marrienburgh, Jan Teunissen v.d.
Pos, Steven
Wolters, Aert

DATUM:

Vader

17-08-1694

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen
van comparant een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als
speciaal onderpand stellen zij hun huis, strekkend tot aan de achterhoek.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 132
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wessels, Geesjen
Bolderman, Berent
Middeldorp, Willem

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Elisabeth en Jan
Jansen Bolderman als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder één
rijksdaalder en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten
leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

07-08-1694

Wed. Jan Berentsen Bolderman
Voogd
Voogd

91

Moeder

251

252

253

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 132v
Verklaring

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Weteringe, Gerrit van de

samenvatting

Comparant verklaart dat, als het zo mocht gebeuren, dat de zwart/grauwe
pink die reeds drie weken in de stal van het Bovengasthuis staat, wordt
opgeëist, hij deze aan de rechtmatige eigenaar zal teruggeven.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 132v
Kinderbewijs

onroerend goed

Een stuk land
Bevergeerde

comparanten

Dircks, Geesjen
Hoogencamp, Emmerich
Kloecke, Jacob

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jurriaan Gerrits als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1-10 c.g. en een stuk land en belooft
hem lezen, schrijven, naaien (sic) en een ambacht te laten leren en te doen
wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Naam overledene niet vermeld in de akte.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 133
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Geertien
Noordijk, Berent
Suerhuijs, Gerrit Albertsen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jantien, Martina en
Albert Jansen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een
weefgetouw en samen enige zilveren voorwerpen en een kist met hemden;
verder belooft zij hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren
en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Comparant

DATUM:

01-10-1694

Wed. van ….
Voogd
Voogd

DATUM:

92

23-10-1694

Moeder

17-11-1694

Wed. van Jan Jansen Nijenhuijs
Voogd
Voogd

Moeder

254

255

256

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 133
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Teunis, Geertien
Coetsier, Christiaen
Rutgersen, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Anthonij als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft te doen wat een goede
moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 133v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd het Scheepien
Kampen, geen adres

comparanten

Henriks, Gijsbertien
Slachter, Claes Aertsen
Harpstede, Roelof

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Elisabeth en
Henrikien Gerrits als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk een bedrag
van ƒ100 c.g. waarvoor haar huis als onderpand wordt gebruikt en de
lijfstoebehoren; verder belooft zij 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 01-04-1699 meldt Elisabeth Gerrits met haar
echtgenoot Sacharias ? haar voogden te bedanken voor het beheer van haar
vaders goederen; op 27-05-1699 doet Henrickien hetzelfde en voogd Slachter
meldt het geld te gebruiken zoals in de Apostille dd 03-04-1699 is
toegestaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 133v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Hof
Kampen, Vloeddijk, naast het Agnietenkerkje

comparanten

Vestrink, Gerhardt
Barchorst, Bartholdt ten
Stuijrmans, Aleida Christina

samenvatting

DATUM:

13-12-1694

Wed. van Henrik van Oldenzeel
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

26-02-1695

Wed. van Gerrit van der Perse
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

13-04-1695

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Burgm. – echtpaar

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Batholdt ten Barchorst een bedrag
van ƒ400 c.g. tegen 5½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij zijn

93

hof.

257

258

259

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 134
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Geerstraat, tussen de stal van Lemker en Dinxterveen

comparanten

Spraakman, Gerrit
Haar, Cornelia Jans van der
Jansen, Jacob
Velthoen, Joan

DATUM:

16-04-1695

Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

Echtpaar

Gemeensman

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Joan Velthoen een bedrag van
ƒ250 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
gemeenschappelijk bezeten huis.
NB. In de kantlijn: op 06-04-1697 meldt schuldeiser deze bekentenis te
hebben overgedragen aan Gerrit Scheppinck.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 134v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arents, Geesjen
Boldewijn, Joost
Henricksen, Willem

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon als vaders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ400 c.g. en de lijfstoebehoren 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

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 135
Kinderbewijs

onroerend goed

1. Drie huizen, schuren en hof
Kampen, Groenestraat, bij het Raamsteegje
2. Twee huizen
Kampen, Nieuwstraat
3. Een huisje

DATUM: 08-06-1695

Wed. van Abram Berents Wolthuijs
Voogd
Voogd

DATUM:

94

13-07-1695

Moeder

Kampen, Hofstraat
4. Diverse stukken land in Zwolle en Dalfsen

260

261

comparanten

Vilsteren, Grietien van
Elseneur, Hendrik Jaspersen
Weteringe, Henrik van de

Wed. Willem van Vilsteren
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jannes van Vilsteren als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van drie huizen, idem van
twee huizen naast elkaar, waarvan één hun woonhuis is, een huisje in de
Hofstraat, diverse stukken land, verschillende schuldbekentenissen,
linnengoed en zilveren voorwerpen, waarvan comparante het vruchtgebruik
heeft.

bijzonderheden

Details in de akte.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 135v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heijdelmans, Geertruijdt
Lemker, Rijkman
Graef, Herman de

DATUM:

Moeder

20-09-1695

Comparante
Momber
Schuldenaar

Secretaris

samenvatting

Comparante verklaart van Herman de Graef het bedrag van ƒ300 c.g.
ontvangen te hebben, dat haar echtgenoot Evert Wijnties bij het cederen van
zijn gemeensmanplaats met toestemming van Schepenen en Raad had
gevraagd.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 136
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bruinderinck, Gerrit
Wolffsen, Helmich
Waalwijck, Anthonie van

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Helmich Wolffsen om
namens hem van Anthonie van Waalwijck te vorderen het bedrag wegens
geleverd spek dat hij tegoed heeft en te doen wat daarbij noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

95

22-10-1695

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Schuldenaar

Borculo
IUDr

262

263

264

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 136
Kinderbewijs

DATUM:

22-11-1695

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lucassen, Gesijn
Grafhorst, Gerrit Clasen v.
Gerrits, Roelof
Mussche, Gerrit

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hermen, Henrik,
Jannechien en Trijntie Jansen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd
samen ƒ6 c.g. en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te
laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 136v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sasse, Gijsbert
Cnoch, Willem
Haeften, overste-luitenant
Vriesendorp, Henrik

Wed. van Jan Clasen
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

30-11-1695

Borg
Borg
Begunstigde
Borg

Heer v. Gramsberge
Burgm. van Ommen

samenvatting

Comparanten hebben zich beiden borg gesteld voor een periode van 6
weken voor een bedrag van honderd rijksdaalders ten behoeve van overste
luitenant Haeften van wie een soldaat een aanspraak heeft op Lubbertus
Vriesendorp.
NB. In de kantlijn: op 13-01-1696 ontslaan Schepenen en Raden hen van hun
borgtocht.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 136v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricks, Geertjen
Berents, Berent
Paul, Henrick Godtli

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Alberts als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. en belooft hem lezen, schrijven en
een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

01-02-1696

Wed. van Albert Geerlinck
Voogd
Voogd

96

Moeder

265

266

267

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 137
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sluijter, Gerrit
Tengberden, W. van

DATUM:

28-07-1696

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan W. van Tengberden
om hem te vertegenwoordigen en alles te doen wat noodzakelijk is en
comparant zelf ook gedaan zou hebben, indien aanwezig.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 137
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henriksen, Gerrit
Bovenhof, Jan Jacobsen
Wijn, Pieter de

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jennechien en Maria
Gerrits als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen één pond groot
en belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een
goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 03-11-1704 bedanken Jannichjen Gerrits en haar
echtgenoot Huijg Thijllekers de voogden voor het beheer van haar goederen
en vrijwaren hen van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 137v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sas, Gijsbertus
Hogelandt, Paulus
Bollink, Berent

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henricus, Johannes en
Jacobus Sas als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van
ƒ400 c.g. samen, te versterven van het ene kind op het andere en bij
meerderjarigheid een behoorlijke uitzet; hij belooft hen lezen, schrijven en

DATUM: 31-10-1696

Wdn. van Annechien Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

22-12-1696

Wdn. van Aeltien van Richteren
Voogd
Voogd

97

Vader

Vader

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

268

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 138
Kinderbewijs

onroerend goed

Een stuk land
Kampen, Zwartendijk

comparanten

Hoove, Gerrit ten
Pastoor, Jan – de jonge
Beerthuijs, Berent

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lucas en Jacob
Gerritsen ten Hoove als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag
van ƒ1400 c.g. samen, waarvoor hij zijn land als onderpand stelt, bij
overlijden van een der kinderen versterft diens deel aan de vader, bij de
erfenis van zijn schoonvader Laurens Pastoor op het langstlevende kind;
deze erfenis van zijn grootvader zal bij zijn grootmoeder blijven totdat zijn
kinderen meerderjarig zijn en verder de lijfstoebehoren. Hij belooft hen
lezen, schrijven en een passend ambacht te laten leren en te doen wat van
een goed vader wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 13-02-1719 heeft Jacob Gerritsen ten Hoove zijn
voogden bedankt voor hun goede administratie.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 24-12-1696

Wdn. van Dina Pastoors
Voogd
Voogd

Vader

De bladzijden 139 t/m 145v zijn blanco.
269

270

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 146
Schuldbekentenis

DATUM:

08-06-1689

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd de Witte Arend
Kampen, Oudestraat

comparanten

Wesselsteijn, Hans Jurrien
Hellemans, Margareta
Teunissen, Catharina

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Arentsen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Catharina Teunissen wonend in
Deventer in de Keizerskroon een bedrag van ƒ386 c.g. tegen 5 procent per
jaar, wegens een verplichting aan Steven Lambert van Ruijtenburgh dd 1105-1681. Als speciaal onderpand geldt hun huis.

bijzonderheden

Details in de akte.

RAK 98

FOLIO:

146v

DATUM:

98

04-09-1689

271

272

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meijrinck, Henrick
Loo, Johannes van
Huberts, Peter

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Arnoldus Henricks als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ16 c.g. en belooft hem lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en alles te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 20-03-1718 meldt Arnoldus zijn kindsdeel te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 146v
Kinderbewijs

onroerend goed

1. een erf met huis, hof en landerijen genaamd de Flaien
Sneek, onder Bosem
2. huisje
Sneek, buiten de Oosterpoort
3. een erf en goed
Osingerhuijzen

comparanten

Hoecksma, Hiltien Dirx
Tongeren, Berent van
Leussen, Gerrit Willemsen
Hoecksma, Bernardus

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Tjarck Sjourt van Bosem
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ¼ deel van een erf waarvan de
andere delen aan haar en de Heer Bourmania toebehoren, verder de helft van
een huisje in Sneek en een aandeel in een erf te Osingerhuijzen; bovendien
een bedrag van ƒ1500 c.g. waarvan de moeder het vruchtgebruik heeft. 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.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 147v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Burgwal, achter de Bovenmunt, tussen Spans en de Bovenmunt

comparanten

Nijenborgh, Herman Jansen
Kaldekerck, mr Lambert
Boss, Geertruijdt Andries

Wdn. van Harmtien Arents
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 31-08-1689

Wed. Sjourt Tjarcks van Bosem
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

99

Vader

14-09-1689

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

273

274

275

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de stadskok mr Lambert
Kaldekerck en echtgenote een bedrag van ƒ250 c.g. tegen 5 procent per jaar.
Als speciaal onderpand geldt zijn woonhuis, strekkend tot achteraan de
school.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 148
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nijendam, Henrik van
Langen, Geertruijdt Goedele v.
Ems, Andries van

samenvatting

Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan Andries van Ems
om namens hen te helpen de erfgoederen te verkopen uit de boedel van
Roedolph van Langen, burgemeester en diens vrouw Elsabé Blanckevoort
om daarmee de schulden van de boedel te betalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 148
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Egberts, Hillechien
Boldewijnsen, Joost
Jacobsen, Peter

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Henrik Albertsen
Hartslager als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100
c.g. en een weefgetouw met toebehoren en de kleren; 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.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 148v
Schuldbekentenis

onroerend
goed

Huis, erf en where

DATUM:

19-11-1689

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

DATUM:

IUDr – echtpaar

05-01-1690

Wed. Albert Henriksen Hartslager
Voogd
Voogd

DATUM:

Brunnepe

100

15-01-1690

Moeder

276

277

comparanten

Clasen, Gerrit
Peters, Geertien
Wijnvoorden, Berent van

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Berent van Wijnvoorden wegens
geleverd bier een bedrag van ƒ83-10 c.g., dat zij beloven te betalen in drie
termijnen, van nu tot over een jaar en waarvoor zij als onderpand stellen hun
verbeterde huis in Brunnepe.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

Echtpaar

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 149
Kinderbewijs

31-01-1690

onroerend goed

Katerstede met vier akkers bouwland
Veessen, op de Elsvoorde

comparanten

Gerrits, Hendrickien
Cuil, Herman Gerritsen vd
Egbertsen, Simon

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Henrickien Jans als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ¼ deel van een katerstede bewoond
door Lambert Evertsen met vier akkers bouwland daarbij gelegen, in
gemeenschap bezeten met Herman en Henrik Gerritsen, waarvan de moeder
voorlopig de revenuen geniet en diverse gouden/zilveren voorwerpen; zij
belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 149v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, t.o. de Buitenkerk

comparanten

Egberts, Henrick
Henricks, Jannechien
Willemsen, Simon

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Simon Willemsen een bedrag
van ƒ100 g.g. als restant van de koopsom van hun huis, tegen 5 procent per
jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun woonhuis, tussen Rinkhouwer en
de wezen, strekkend tot aan de stadsmuur, waar nog een verplichting op
rust t.b.v. het Geesten Gasthuis.
NB. In de kantlijn: op 17-03-1703 meldt Timen Janssen Koeck, erfgenaam
van schuldeiser, alles te hebben ontvangen en de erven van schuldenaren
van alle aanspraken te vrijwaren.

bijzonderheden

Geen

Wed. van Jan Gerritsen Stippert
Voogd
Voogd

DATUM:

01-02-1690

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

101

Moeder

Echtpaar

278

279

280

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 150
Borgstelling

DATUM:

11-02-1690

onroerend goed

Huis, erf en where met het wapen van de stad Munster
Kampen, Achter de nieuwe Muur, bij de Blauwehandspoort

comparanten

Jansen, Hendrik
Lambertsen, Berent

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te stellen voor vier ankers brandewijn die zich
bevinden in het huis van Pieter de Gieter en waarvan burgemeester Jurrien
van Ingen beweert dat ze van hem zijn en dit ten behoeve van Berent
Lambertsen, de ontvanger van de brandewijnaccijns over het jaar 1689; in
geval van aanspraken stelt comparant zijn huis als onderpand.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 150v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Henrick
Arentsen, Gerrit
Arentsen, Jan
Janssen, Steven

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Susanna Henricks als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ5 c.g. en belooft haar lezen,
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat van een goede vader wordt
verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 150v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritsen, Henrick
Teunissen, Abraham
Lambertsen, Berent

samenvatting

Comparant bedankt zijn voogden voor de goede administratie van zijn
goederen, met name voor zijn deel van de obligatie ad ƒ170 c.g. afkomstig
uit de boedel van zijn grootvader.

bijzonderheden

Geen

Borg
Ontvanger

DATUM:

Mr metselaar

27-02-1690

Wdn. van Jannechien Gerrits
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

18-03-1690

Comparant
Voogd
Voogd

102

281

282

283

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 151
Volmacht

DATUM:

09-04-1690

onroerend goed

Huis, erf en where met uithangbord Leipzig
Amsterdam, Keizersgracht, oostzijde

comparanten

Wijnhout, Heijltien
Bentheim, Ant. van
Wijnhout, Dirck
Oedekercken, Jan Pieters
Kops, Hendrik Wolters
Venhuijsen, Jan van

Comparante
Momber
Comparant
Administrateur
Administrateur
Gevolmachtigde

Secretaris
En erven Trijntie Hendricks
Overleden
Klerk secretarie – A‘dam

samenvatting

Comparanten verklaren dat de administrateurs de goederen beheerden die
Heijltien Jans van haar grootmoeder had geërfd, de bij fideicommis
verbonden gelden n.l. ƒ6000 en nog ƒ1375 rente, die Dieuwertie Dircks op
haar trouwdag met Jan Halmael in bezit kreeg, die het geïnvesteerd had in
een huis in Amsterdam, dat onlangs verkocht is en dat het vrijgekomen
bedrag met instemming van comparanten wederom wordt uitgezet. Er wordt
een gevolmachtigde aangesteld om met Jan Halmael in Amsterdam te
overleggen en de zaken te regelen, dit alles met toestemming van
Schepenen en Raden van Kampen.

bijzonderheden

Details en familierelaties in de akte.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 152v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Suren, Hester van
Rheenen, Henrick van
Abrahamsen, mr Simon

samenvatting

Comparante, dochter van Abraham van Suren en Margareta Jans van
Hengelen, verklaart haar voogden te bedanken voor het goede beheer van
haar goederen en hen te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 152v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hof
Brunnepe, van de straat tot aan de wetering

comparanten

Willemsen, Hubert
Peters, Jutte
Kaeij, Hermen Lambertsen
Clasen, Jan

DATUM:

Comparante
Voogd
Voogd

DATUM:

103

10-05-1690

12-05-1690

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd
Voogd

284

285

286

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over het kind van
Lambert Jacobsen een bedrag van ƒ363-10 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als
speciaal onderpand geldt hun huis tussen Lubbert Petersen en Reijner
Driessen en nog een huis in Brunnepe geërfd van Henrik Stalhans.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 153
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hof
Brunnepe, strekkend tot aan de wetering

comparanten

Willemsen, Hubert
Peters, Berentien
Peters, Betta
Hagius, procurator
Kaeij, Hermen Lambertsen
Clasen, Jan

DATUM:

12-05-1690

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiser

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over het kind van
Lambert Jacobs een bedrag van ƒ90 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als
speciaal onderpand geldt hun huis en hof, tussen de erven Martens en de
weg.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 153v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen de wed. Hensbergen en de kinderen Toonen

comparanten

Herms, Hillechien
Hagius, procurator
Wijsman, Jan
Stad van Kampen

samenvatting

Comparante en de voogden over haar kinderen verklaren schuldig te zijn aan
de Stad Kampen een bedrag van ƒ800 c.g. van het ontvangen hoornengeld
en verponding tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij haar
huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 154
Schuldbekentenis

DATUM:

12-05-1690

Schuldenares
Momber
Voogd
Schuldeiser

DATUM:

104

12-05-1690

Wed. Gerrit J. Hofstede
Voogd

287

288

onroerend goed

Huis, erf en where met het Brandijzer
Kampen, Hofstraat

comparanten

Herms, Hillechien
Hagius, Bernardus
Wijsman, Jan
Breele, ds Johannes
Baers, Trijntien

Schuldenares
Momber
Voogd
Schuldeiser
Schuldeiseres

Wed. Gerrit J. Hofstede
Procurator
IJsselmuiden
Echtpaar

samenvatting

Comparante en de voogden over haar kinderen, verklaren schuldig te zijn
aan ds Johannes Breele en echtgenote een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 5
procent wegens een lening door juffer van Siegen indertijd aan Gerrit
Janssen Hofstede verstrekt. Als speciaal onderpand geldt haar huis tussen
Herman Vincke en Pieter Teunissen, strekkend tot aan de where van Claas
Passies.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 155
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Geerstraat, strekkend tot achteraan Wolter Kannemans erf

comparanten

Slachtman, Henrick Janssen
Schoonbeek, Jannechien
Coojer, Jan Gerritsen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Gerritsen Coojer een bedrag
van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun
huis, tussen de weduwe Gansneb gen. Tengnagel en Francijntien Jans.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 155v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hof
Kampen, buiten de Hagenpoort, op den Noort

comparanten

Coojer, Herman Janssen
Gijsberts, Grietien
Bulter, Jan Berentsen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Berentsen Bulter een bedrag
van ƒ150 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
huis tussen Jan Berentsen en de weg.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

105

24-05-1690

Echtpaar

20-06-1690

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

289

290

291

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 156
Volmacht

DATUM:

06-08-1690

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Simonsen, Herman
Roberts, Aeffien
Meijer, dr Wolterus

samenvatting

Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan dr Wolterus Meijer
om namens hen, hier en in de provincie, op te treden en te doen wat
noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 156
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berentsen, Hermen

samenvatting

Comparant verklaart zijn voogden, hier present, te danken voor het goede
beheer van zijn ouderlijke goederen en belooft hen te vrijwaren van alle
aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 156v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Brunnepe, tussen het Wachthuijs en Henrick Jacobsen

comparanten

Toeter, Henrick Claessen
Peters, Geertien
Ridder, Rijck
Engbert, Catharina van ‗t

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

DATUM:

02-09-1690

Comparant

DATUM:

19-09-1690

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar - Brunnepe
Burgerhopman
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Rijck Ridder en diens
echtgenote een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun huis dat aan Berent Hoenderkremer heeft
toebehoord, strekkend tot aan het land van Henrick Petersen; het huis is nog
bezwaard met ƒ175 c.g. onbetaalde kooppenningen.

bijzonderheden

Geen

106

292

293

294

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 157
Verklaring

DATUM:

30-09-1690

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bondam, Henrikkien Petersen
Willemsen, Jan
Leuse, Dirk Willemsen
Bondam, Peter

samenvatting

Comparante verklaart haar voogden te danken voor het goede beheer van de
erfenis van Femmechien Henriks en belooft hen te vrijwaren van alle
aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 157
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Deel, Herman
Nijkok, Jan
Isselmuij, Jan van

samenvatting

Comparatn verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Hermsen Deel als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ2 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

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 157v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Erven de Vossenbergh en Knopperts
Kampen, Zwartendijk

comparanten

Scheene, Henrick
Linde, Christina van der
Blanckevoort, Johan
Beeck, Judith van der

Comparante
Momber
Voogd
Voogd

DATUM:

16-10-1690

Wdn. van Elsien Bombeek
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

28-10-1690

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Burgemeester
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johan Blanckevoort en
echtgenote een bedrag van ƒ1000 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand geldt hun aandeel in enige erven.
NB. In de kantlijn: op 23-06-1718 melden Alard Jan Gansneb gen.Tengnagel
en Anna Judith Blankvoort van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Details onroerend goed in de akte.

107

295

296

297

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 158v
Kinderbewijs

DATUM:

19-12-1690

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Engberden, Henrick van
Ems, Andries van
Engberden, Joan van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Maria van Engberden als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een obligatie van ƒ100 c.g. ten laste
van Albert Jacobsen, schoolmeester te Hoogeveen en de lijfstoebehoren met
het zilver/goud; hij belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en
geniet voorlopig de revenuen van het kindsdeel, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 159
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schimmelpennink, Herman
Sloot, Jan

samenvatting

Comparant, Heer van Blanken, verklaart met handtasting dat hij de zaak
tegen de erven van Jan Sloot zal behandelen zoals dat in Kampen
gebruikelijk is en de uitspraak zal accepteren.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 159
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Henrik
Jansen, Arent
Drijver, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Henriksen als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd één dukaton 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 niet vermeld in de akte.

Wdn. van Geertien Alerts
Voogd
Voogd

DATUM:

01-12-1690

Comparant
Verweerder

DATUM:

Burgemeester Zutphen
De erven van …

29-01-1691

Wdn. van ….
Voogd
Voogd

108

Vader

Vader

298

299

300

301

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 159v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nest, Henrik Jansen
Hanius, Franciscus

DATUM:

09-03-1691

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te hebben verstrekt aan Franciscus
Hanius om hem hier en elders te vertegenwoordigen en zijn zaken te
behartigen en daarbij te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 159v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Harmsen, Henrick
Casparsen, Egbert
Jacobsen, Jan

samenvatting

Comparant heeft zijn voogden bedankt voor het goede beheer van de
goederen van zijn tante Anne Henricksen en belooft hen te vrijwaren van
alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 160
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Scheen, Henrick
Linde, Christina van der
Linde, Johan van der

DATUM:

16-03-1691

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM: 16-03-1691

Volmachtgever
Echtgenote
Gevolmachtigde

Luitenant
Chirurgijn

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht verstrekt te hebben aan Johan van der
Linde om tijdens zijn afwezigheid zijn vrouw te assisteren bij hun zaken en
alles te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 160v
Kinderbewijs

DATUM: 24-03-1691

109

302

303

304

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Beerthuijs, Henrik
Beerthuijs, Berent
Rutgersen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Henrikien Henriksen als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft haar lezen,
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 160v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Collier, Hermen
Sterke, Jan
Witte, Gerrit Jansen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Andries, Vrouchien,
Jannechien, Annechien en Henrickien Hermsen als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd ƒ3 c.g. samen 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

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 161
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Asschenbergh, Hermannus
Veen, Jacob

samenvatting

Comparant, namens het Hof van Holland belast met invordering van de
schulden van Abraham van Suijren, verklaart een volmacht te verstrekken
aan Jacob Veen om namens hem, comparant, een bedrag van ƒ250 c.g. uit
de nalatenschap van Femmechien Jans te vorderen, omdat Jan Jacobsen als
voogd daarvoor heeft getekend.

bijzonderheden

Geen

RAK 98

FOLIO: 161v

Wdn. van Femmechien Everts
Voogd
Voogd

DATUM:

30-03-1691

Wdn. van Jennechien Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

20-06-1691

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

110

Vader

10-08-1691

305

306

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

Een mate
Kampen, t.o. de Koeburger Schans

comparanten

Imeker, Hillechien Henricks
Bondam, Peter
Mastricht, Matthijs van
Haen, Laurens de

samenvatting

Comparante, nu getrouwd met Warner Voss, verklaart voor haar
minderjarige kinderen Emma Maria en Laurens Harmsen de Haen als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ700 c.g. samen en de
lijfstoebehoren; mocht de moeder overlijden binnen tien jaar dan krijgen de
kinderen als moeders erfdeel ƒ500 c.g. samen, waarmee de nieuwe
echtgenoot instemt. Als onderpand stelt zij de helft van haar mate; zij belooft
hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen.
NB. In de kantlijn: op 28-12-1696 verklaren de voogden de nieuwe eigenaar
van de mate te zullen vrijwaren van alle aanspraken; op 14-11-1712 bedankt
de dochter haar voogden en op 08-02-1715 doet Laurens de Haen hetzelfde.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 162
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Achter de nieuwe Muur, hoek Twickeloosteeg

comparanten

Schutt, Henrick Arents
Henricks, Geertruijdt
Diepenheim, Maria van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Maria van Diepenheim een
bedrag van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij hun huis, strekkend tot achter aan het huis van Jan Ridder, waar
nog een verplichting van ƒ250 c.g. op rust.
NB. In de kantlijn: op 29-06-1733 meldt de erfgenaam van schuldeiseres van
bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 162v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen Sabé en de Regenboog

comparanten

Rijswik, Henrik van
Lemker, burgemeester
Erkelens, Rutger

Wed. Herman de Haen
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

20-08-1691

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

DATUM:

Echtpaar

28-12-1691

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

111

Moeder

Voogd
Voogd

Rijswik, Wolter van

307

308

309

Borg

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over Jacob Erkelens,
zoon van wijlen Caspar Erkelens, een bedrag van ƒ500 c.g. tegen 5 procent
per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij zijn huis en een borg.
NB. In de kantlijn: op 30-04-1695 heeft Jacob Erkelens de schuldbekentenis
overgedragen aan Herman de Graef; op 24-09-1720 meldt Jan Henrick de
Graaf van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 163
Kinderbewijs

onroerend goed

Land in Wijhe, Epe, Herxen etc.

comparanten

Rinkhouwer, Helena
Marle, Helmich van
Keppel, Lambert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan, Gerrit en
Lambertus Rietbergen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd de helft
van de goederen en van de schulden van de boedel, alles gespecificeerd in
de akte: landerijen, huizen, schuldbekentenissen en schulden. 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

Details in de akte.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 164
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Boer, Hester de
Nuis, Herman

samenvatting

Comparante, weduwe van burgemeester Everhard Ram, verklaart een
volmacht te verstrekken aan Herman Nuis om haar zaken waar te nemen hier
en in Gelderland en Overijsselen daarbij alles te doen wat noodzakelijk is,
zoals zij zelf gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 164v
Schuldbekentenis

DATUM:

19-02-1692

Wed. van Jacob Rietbergen
Voogd
Voogd

DATUM:

12-02-1692

Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

DATUM:

112

Moeder

15-04-1692

Wed. E. Ram
Secretaris

310

311

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, naast vrouw Bruijns

comparanten

Munt, Henrik
Putten, Hilletie van
Broekman, Jan Armensen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Armensen Broekman een
bedrag van ƒ—c.g. wegens een jaar huishuur, waarvoor zij als onderpand
stellen een bedrag van ƒ400 c.g. dat zij tegoed hebben van Zacharias
Petersen van Putten wegens een testamentaire dispositie dd 04-03-1667 en
de helft van een huis, eveneens afkomstig uit genoemde boedel.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 165
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, naast vrouw Bruijns

comparanten

Munt, Henrik
Putten, Hilletie van
Mol, Jan

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Mol een bedrag van ƒ100
c.g. tegen 10 stuivers per maand. Als speciaal onderpand stellen zij een
bedrag van ƒ400 c.g. wegens testamentaire dispositie van Zacharias
Petersen van Putten hen toekomende en de helft van een huis, eveneens uit
die boedel.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 165v
Kinderbewijs

onroerend goed

1. Een stuk weide-, hooi- en bouwland
Harderwijk
2. Drie huizen en een hof
Kampen, Groenestraat
3. Huis, erf en where
Kampen, Vloeddijk

comparanten

Greve, Hendrina
Dijk, Cornelis van
Curtenius, Bernardus

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Wilhelmus, Isak,
Magdalena, Johannes en Petrus Meuleman als vaders erfdeel te hebben
gereserveerd een stuk weiland, enige huizen en een obligatie groot ƒ700
c.g.; zij belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. De moeder

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 16-04-1692

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

28-07-1692

Wed. van Govert Meuleman
Voogd
Voogd

113

Echtpaar

Moeder

heeft voorlopig het vruchtgebruik.
NB. In de kantlijn: op 30-03-1695 bedankt Magdalena, in gezelschap van
haar echtgenoot Jacobus Stellingh, haar voogden; op 13-05-1698 doet
Wilhelmus hetzelfde; op 31-08-1698 Isak Meuleman, op 01-12-1698 Johannes
Meuleman en op 30-12-1702 Petrus eveneens.

312

313

314

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 166
Onderpand

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Greve, Hendrina
Bentheim, Ant. Van

samenvatting

Comparante, boekhoudster van de Bank van Lening, verklaart voor de
uitoefening van haar functie als onderpand te stellen een bedrag van ƒ3250
c.g. gevestigd op de boedel van haar bruidegom Seger Twenth, verder de
effecten en onderpanden in de Bank van Lening te Steenwijk en haar
inboedel en lijfstoebehoren.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 166v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Norenbergh, Hans Michielsen
Meijboom, Hermen Berents
Toren, Jan ter

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Henrikien Hans als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot en belooft haar
lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 18-01-1707 bedankt Henrikien haar voogden en
vrijwaart hen van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 166v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

05-08-1692

Comparante
Momber

Wed. Meulemans
Secretaris

DATUM: 30-09-1692

Wdn. van Lisabeth Everts
Voogd
Voogd

DATUM:

114

25-11-1692

Vader

315

316

comparanten

Jans, Henrickien
Bolterk, Thijs Berentsen
Ruijtenburgh, Dirck J.

Wed. Luichien Berents Bolterk
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Wijchmoet,
Marreghien, Jan, Arent, Berent en Evert als vaders erfdeel te hebben
gereserveerd ieder ƒ20 c.g., de zoons een paard of ƒ40 c.g. en de dochters
een bed met toebehoren of ƒ40 c.g.; de moeder heeft voorlopig het
vruchtgebruik. Zij 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 17-11-1699 bedankt Wijchmoet haar voogden; op 0105-1702 danken Marrechien en Jan de voogden en op 15-06-1711 doen
Berent en Evert hetzelfde.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 167
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricks, Herman
Henricks, Berent
Bovenhoff, Jan Jacobsen

samenvatting

Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Jan Jacobsen Bovenhoff
om van de erfgenamen van Coenraet Pietersen, in leven echtgenoot van
Bettien Jans, een bedrag van ƒ100 g.g. in te vorderen met rente, dat hen
toekomt en daarbij te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 167v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meijboom, Herman Berents
Michelsen, Hans
Berents, Hans

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jacob en Berend Herms
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk een pond groot en belooft
hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en zich als een goed
vader te gedragen, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

Moeder

30-11-1692

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM: 05-12-1692

115

Wdn. van Wichmoeth Jacobs
Voogd
Voogd

Vader

317

318

319

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 167v
Kinderbewijs

DATUM:

05-12-1692

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Francks, Henrickien
Francke, Jurrien
Overbosch, Wijecher

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 168
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricks, Hans
Henricks, Andries
Henricks, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Henrik Hansen als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd twee zilveren dukatons en belooft hem lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 168
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nijenburgh, Henrik
Coens, Simon
Wolters, Aeltien

samenvatting

Comparanten, voogden over Dirk van Dorsten, zoon van wijlen Jan Dirksen
van Dorsten en Aeltien Peters, hebben Aeltien Wolters, weduwe van Evert
Mauritsen van den Bosch, hun mede-voogd, bedankt voor haar goede
administratie en vrijwaren haar van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

Wed. van Gerrit Albers
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 04-03-1693

Wdn. van Trijntie Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

12-04-1693

Voogd
Voogd
Weduwe voogd

116

320

321

322

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 168v
Kinderbewijs

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willems, Hilleghien
Walle, Gijsbert J. van der
Deutecom, Albertus W.

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Anna, Wilhelmus,
Christina en Frans Christiaensen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd
ieder ƒ3 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren
en te doen wat van een goede moeder wordt verwacht, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 168v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Peters, Henrick
Velthuijs, Henrick Jacobsen
Gooij, Jan Egberts

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Peter en Annechien
Henricks als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ80
c.g. samen, waarvan hij voorlopig de revenuen geniet en de lijfstoebehoren,
die verkocht zullen worden en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een
handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee
de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 169
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd de Drie Kruizen
Kampen, adres niet vermeld

comparanten

Dinxterveen, Henrik Lucassen
Clasen, Aeltien

samenvatting

Comparant, voogd over het kind van Agnietie Joosten en wijlen Joost
Jansen Caertemaker, verklaart schuldig te zijn aan Aeltien Clasen een
bedrag van ƒ80 c.g. voortkomend uit het gesloten accoord, waarvoor hij zijn
huis als onderpand stelt.

bijzonderheden

Zie Apostillen dd 03-10-1690.

Wed. Christiaen Christiaensen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

21-07-1693

Wdn. van Jannechien Lucas
Voogd
Voogd

DATUM:

117

29-06-1693

Vader

14-11-1693

Schuldenaar
Schuldeiseres

Voogd
Wed. H. Willemsen

323

324

325

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 169v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kaje, Hermen Lambertsen
Vribbels, Cornelis
Kaje, Peter Lambertsen
Emmeloort, Peter H. van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Femmechien Hermsen
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ375 c.g. en
belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een
goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Voorlopig heeft hij
het vruchtgebruik.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 170
Kinderbewijs

onroerend goed

Bleek met getimmerte
Kampen, buiten de Hagenpoort

comparanten

Bleecker, Hermen Hermsen
Hermsen, Claas
Willemsen, Helmich

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerrichjen, Maria en
Hermen Hermsen Bleecker als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
honderd rijksdaalders waarvoor zijn bleek onderpand is, verder behoudt hij
de lijfstoebehoren en geniet voorlopig het vruchtgebruik van het geld. Hij
belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat van een
goed vader mag worden verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 170
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Burgwal, hoek Havensteeg bij de Blauwe brug

comparanten

Heerde, Henrik van
Haersolthe, Wulf van

samenvatting

DATUM:

19-03-1694

Wdn. van Jennechien Jansen
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

23-07-1694

Wdn. van Gijltjen Coops
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

Vader

03-08-1694

Schuldenaar
Schuldeiser

De erven van …

Comparant verklaart wegens ontvangen steen schuldig te zijn aan de erven
van de Heer Wulf van Haersolthe tot Irst een bedrag van ƒ-- , waarvoor hij
speciaal verbindt het bedrag van ƒ334-10 c.g. dat hem wegens
boedelscheiding toekomt en is gevestigd op een huis, dat aan de kinderen
van zijn overleden broer Jan behoort.

118

326

327

328

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 170v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Slott, Henrick Henricksen
Wilinck, Willem Jansen
Schult, Daniel

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Henrick Hendricksen Slott
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot en belooft hem
lezen, schrijven en een ambacht te laten leren en te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 170v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Boeckhold, Henrick van
Everts, Arent
Hoff, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Maria Henricks van
Boeckhold als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12 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

Naam overledene niet vermeld,.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 171
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Achter de nieuwe Muur, hoek van de Twickeloosteeg

comparanten

Schutt, Henrick Arents
Henricks, Geertruit
Nessinck, de weduwe

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de weduwe Nessinck een bedrag
van ƒ350 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
huis, strekkend van de straat tot achteraan het huis van Jan Ridder, dat nog

DATUM:

08-08-1694

Wdn. van Hendrickjen Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

06-09-1694

Wdn. van ….
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

01-11-1694

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

119

Vader

Echtpaar

bezwaard is met ƒ300 c.g. t.b.v. Maria van Diepenheim.
NB. In de kantlijn: op 29-06-1733 meldt de erfgenaam van schuldeiseres te
zijn voldaan van bovenstaande.

329

330

331

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 171v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Burgwal,

comparanten

Heerde, Henrik van
Snel, Jan
Canneman, Lambert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerrit, Andries, Jacob,
Luitien en Jan van Heerde als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een
bedrag van ƒ100 c.g. samen, waarvoor hij zijn woonhuis als onderpand stelt
en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 172
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Teunissen, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Teunis en Rijck
Henricksen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft
hen lezen, schrijven en een ambacht te laten leren en te doen wat een goed
vader verplicht is.

bijzonderheden

Voogden niet vermeld.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 172
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Petersen, Henrik
Hermsen, Jan
Wijsman, Hermen

DATUM:

12-11-1694

Wdn. van Anna van Schoten
Voogd
Voogd

DATUM:

11-12-1694

Wdn. Berentjen Rijcks

DATUM:

Vader

13-12-1694

Wdn. van Janneken Jans
Voogd
Voogd

120

Vader

Vader

332

333

334

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Pietertien, Maria, Anna,
Jan, Antien en Dirk Henrix als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een
pond groot en belooft hen op te voeden en verzorgen en te doen zoals een
goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 172v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Keppel, Henrina
Marle, Helmich van
Suirman, Abram

samenvatting

Comparante verklaart haar voogden te bedanken voor het goede beheer van
haar ouderlijke goederen en belooft hen te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 172v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Dinxterveen, Hermen Lucassen
Haane, Pieter de
Mathijssen, Jan

DATUM:

26-02-1695

Comparante
Voogd
Voogd

DATUM:

04-04-1695

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

Amsterdam
Idem

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de Korenkopers Compagnie te
Amsterdam wegens geleverd graan een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 4
procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij zijn woonhuis tussen Hans
Carsten en de kinderen van Albert Clasen en verder zijn aandeel in zijn
vaders boedel. Het huis is nog bezwaard met ƒ700 c.g. t.b.v. burgemeester
ter Burgh.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 173
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dircks, Helena

DATUM:

09-04-1695

Wed. van Hermen Michielsen

121

Moeder

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Aeltjen Herms als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft haar lezen,
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld.

De bewijzing van Hendrina van Caamen staat abusievelijk bij de C.
335

336

337

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 173
Kinderbewijs

DATUM:

20-05-1695

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berentsen, Hermen
Clasen, Gerrit
Gerrits, Assien

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Berent en Hermtien
Herms als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk een daalder en
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 173v
Borgstelling

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Hoijer, Henrick Hermssen
Reijninck, ds Deethardus

samenvatting

Als gevolg van de uitspraak van Schepenen en Raden, heeft comparant zich
borg gesteld ten behoeve van ds Deethardus Reijninck voor een bedrag van
ƒ140 c.g., zijnde de tweede termijn van de koopsom van een huis van Jan
Kurssen Bovenhoff gekocht door Gerbrandt Aertsen.

bijzonderheden

Zie Apostillen van 17-06-1695.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 173v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd den Hulk
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Dinxterveen, Henrik
Nijenburgh, Arent
Dinxterveen, Hermen

Wdn. van Femmechien Gerrits
Voogd
Voogd

DATUM:

01-07-1695

Borg
Begunstigde

DATUM:

13-07-1695

Wdn. van Jennechien Nijenburgh
Voogd
Voogd

122

Vader

Vader

338

339

340

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrik, Lucas en
Johannes Dinxterveen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ⅓ deel
van een huis, een bedrag van ƒ800 c.g., de lijfstoebehoren en ieder twee
zilveren lepels; hij belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten
leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden
tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 08-10-1712 hebben Lucas en Johannes hun voogden
bedankt en hen gevrijwaard van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 174
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Eckelboom, Henrickjen
Ovinck, Jacob
Schutt, Daniel

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Engbert Evertsen als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g., diverse
zilveren/gouden voorwerpen; zij belooft hem lezen, schrijven en een
handwerk te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 174
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Eeckhoudt, Henrick
Zwege, dr Herman ten

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld voor dr Herman ten Zwege
voor het aanhouden van Bitter Verweij nomine uxoris.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 174v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berentsen, Hermen
Berentsen, Hans

DATUM:

15-08-1695

Wed. van Evert Henricksen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

19-08-1695

Borg
Begunstigde

DATUM:

17-09-1695

Wdn. van Henrickjen Vrancks
Voogd

123

Vader

Michielssen, Hans

341

342

343

Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Stijntjen Herms als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft haar lezen,
schrijven en naaien te laten leren, zodat zij voor zich zelf kan zorgen en hij
zal zich als een goed vader gedragen, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 174v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Hillechien
Jansen, Jacob

samenvatting

Comparanten, kinderen van Helena Henriks en Jan Jurriaansen Bruggeman,
bedanken hun voogden voor het goede beheer van hun ouderlijke goederen
en beloven hen te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 175
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Hofstraat, tussen Caldekerk en de Nouvelles

comparanten

Hojer, Hermen
Jansen, Marrechien
Hojer, Hermen Wijchersen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van hun oom/tante Henrik Hermsen Hojer en
Driessien Henriks, verklaren schuldig te zijn aan Hermen Wijchersen Hojer
een bedrag van ƒ400 c.g., waarvoor hun huis onderpand is, voor het geval
zij overlijden zonder wettige erfgenamen. Zij behouden wel de renten.
NB. In de kantlijn: op 22-05-1728 meldt de voogd over de kinderen van
Harmen Coops Hojer en Hillegie Roelofs van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald; meer details in de akte.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 175v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Burgwal, bij de Steensteeg, tussen hun woonhuis en Canneman

DATUM:

12-11-1695

Comparante
Comparant

DATUM:

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

124

10-112-1695

Echtpaar

12-12-1695

comparanten

344

345

Grobbes, Henrick
Claas, Anna
Schutt, Henrick Arents
Docter, Jan Florissen

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen
van Lubbert ter Steege, een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 5 procent per jaar.
Als speciaal onderpand stellen zij hun huis, waar nog een verplichting op
rust van ƒ75 c.g. ten behoeve van Jan Smitt.
NB. In de kantlijn: op 12-09-1702 melden Jacob en Rebecca ter Steege van
bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 176
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Snel, Henrick Jansen
Snel, Willem Jansen
Reijners, Bartelt

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Gerrit Henricksen als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd, nadat zijn schuld aan de Stad zal
zijn betaald, een bedrag van ƒ450 c.g., een paard als hij 12 jaar oud is en
belooft hem lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een goed vader
schuldig is te doen, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 176v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Eckelboom, Helmich
Eckelboom, Engbert

DATUM:

18-12-1695

Wdn. van Trude Willems
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

15-01-1696

Borg
Begunstigde

Vader

samenvatting

Comparant verklaart zijn vader Engbert Eckelboom, die zich op 01-07-1695
borg gesteld heeft voor Lambert Kaldekerck, Hermen Bosch en Helmigh
Passer qqa voor een bedrag van ƒ600 c.g., van dit verband te bevrijden en
hem ten alle tijden schadeloos te stellen.

bijzonderheden

Geen

125

346

347

348

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 176v
Kinderbewijs

DATUM:

24-02-1696

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Hermtjen
Tengberinck, mr Jannes v.
Jansen, David

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Dirck, Anna Maria,
Jan en Peter Petersen Saerbeeck als vaders erfdeel te hebben gereserveerd
ƒ6 c.g. samen 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

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 177
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willems, Henrickjen
Berents, Dirck
Marienburgh, Jan T. v.d.

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Willemtjen en
Geertruit Simons als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g. samen
en belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 177
Verkoop van rechten

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Stercke, Henrick
Velthuijs, Maria
Velthuijs, Engbert

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht en over gedragen te hebben tegen een
bepaald bedrag aan hun zwager/broer alle pretenties en uitstaande schulden
die zij hebben op de boedel van Rutger Willemsen Velthuijs en Geertjen
Engberts op den Hoogen Esch.

bijzonderheden

Geen

Wed. Pieter Jansen Saerbeeck
Voogd
Voogd

DATUM:

13-03-1696

Wed. van Simon Egberts
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

24-08-1696

Verkoper
Verkoopster
Koper

126

Moeder

Echtpaar

349

350

351

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 177v
Schuldbekentenis

DATUM: 10-09-1696

onroerend goed

Huis, erf en where met hof
Brunnepe, tussen Claas Lijffersen en Jan Egbertsen Gooij

comparanten

Aertsen, Hermen
Jans, Aertjen
Benninck, Arent Janssen
Langenbergh, Elisabeth

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Arent Janssen Benninck en
echtgenote een bedrag van ƒ50 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand geldt hun huis, strekkend tot achteraan de hof van Roelof
Egbertsen.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 178
Onderpand

onroerend goed

Een bleek met getimmerte
Kampen, buiten de Hagenpoort

comparanten

Bleijcker, Herman Hermsen
Oostens, Maria

samenvatting

Comparanten verklaren, ingevolge de belofte gedaan bij de overdracht van
een stuk bouwland aan Berend Dijck, Frerick Dircksen en Henrick Jansen,
erfgenamen op de Veluwe, ten behoeve van ds Zegerus Zegeri en Gerritjen
Jochems als onderpand te stellen hun bleek.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 178
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Hillichjen
Janssen, Willem
Hanssen, Paul

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Willem Thomassen
Nieman als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een halve rijksdaalder en
belooft hem lezen, schrijven, naaien(!) en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

DATUM:

30-10-1696

Comparant
Comparante

21-12-1696

Wed. van Thomas Nieman
Voogd
Voogd

127

Echtpaar

Moeder

352

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 178v
Verklaring

DATUM:

31-12-1696

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Focke, Jan Jansen
Backer, Hendrik
Trap, Warner Wesselsen v.d.

samenvatting

Comparant, zoon van Jan Focke en Maritie Hans, verklaart zijn voogden te
bedanken voor het goede beheer van zijn ouderlijke goederen en belooft hen
te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

Comparant
Voogd
Voogd

De bladzijden 179 t/m 184v zijn blanco.
353

354

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 185
Verklaring

onroerend goed

Kaagschip

comparanten

Boot, Jan Jansen
Diephout, Adriaen van
Roleeuw, Isack

DATUM:

25-02-1689

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

Koopman A‘dam
Idem

samenvatting

Comparant verklaart betaald en overgedragen te hebben aan Adriaen van
Diephout en Isack Roleeuw het bedrag van ƒ429-7-8 cg. wegens verkochte
rogge en verder de ƒ252 die hij nog tegoed heeft van Rutger Abramsen,
brouwer uit Hattem. Voor het geval er iets nog niet klopt, stelt hij zijn
kaagschip als onderpand.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 185v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Goltsmit, Jan
Hanius, Franciscus
Hesselsteijn, N.N.

DATUM:

15-03-1689

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Schuldenaar

IUDr

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Franciscus Hanius om
namens hem op te treden en van N.N. Hesselsteijn het geld op te eisen dat
hij, comparant, nog tegoed heeft en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

128

355

356

357

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 185v
Kinderbewijs

DATUM:

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Buiten Hofstraat, hoek Louwensteeg

comparanten

Willems, Jannechien
Maten, Herman van der
Jacobsen, Henrick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Willem en Gerrechien
Jans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g.
samen en ƒ50 c.g. voor de kleren, voor de zoon vaders boek met zilver
beslag en de dochter krijgt ook een boek met zilverbeslag als ze volwassen
is; de moeder heeft voorlopig het vruchtgebruik. Als onderpand stelt zij haar
huis, dat opgeknapt moet worden. Zij belooft hen lezen, schrijven, naaien en
een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 186
Betalingsregeling

onroerend goed

Huis, erf en where met hof
Kampen, Heilensteeg

comparanten

Bronckhorst, Jacob van
Lamberts, Berent
Velthoen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart aan de pachters van de brandewijnaccijns, wegens
achterstand en fraude, te zullen betalen een bedrag van ƒ1100 c.g., dat hij in
termijnen zal voldoen aan de magistraat. Als onderpand geldt zijn huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 187
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lambertsen, Jan
Vinkenbergh, Jan Berentsen
Fransen, Teunis

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Jansen als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd één daalder 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

Wed. Joannes Gerritsen Menger
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

17-05-1689

Schuldenaar
Ontvanger
Ontvanger

DATUM:

129

17-05-1689

18-06-1689

Wdn. van Alegonda Jansen
Voogd
Voogd

Vader

358

359

360

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 187
Kinderbewijs

DATUM:

18-07-1689

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aerts, Jennechien
Eijbergen, Thomas
Cornelissen, Pieter

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 187v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hof
Brunnepe, tussen Lambert Janssen en Albert Henr. Stickert

comparanten

Bolter, Jan Berentsen
Everts, Berentien
Hane, Laurens de
Twenth, Lucas

Wed. van Samuel Willemsen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

15-07-1689

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen
van Hadewijch Jans en Frans NN. een bedrag van ƒ110 c.g. tegen 5 procent
per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun huis.
NB. In de kantlijn: op 08-12-1693 hebben schuldenaars de helft afgelost,
melden Hadewijch Jans en echtgenoot Johannes Kelder; de zoon Frans
Fransen is overleden.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 188
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Vrouwensteeg, tussen Reinier van Marle en het Witte Kruis

comparanten

Hoijman, Johannes
Graef, Herman de
Steenhuijsen, Anna

DATUM:

13-08-1689

Schuldenaar
Schuldeisr
Schuldeiseres

130

Echtpaar

361

362

363

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Herman de Graef en echtgenote een
bedrag van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt
hij zijn aandeel in een huis, strekkend tot achteraan de where van wijlen
Gerrit Meeusen Schinkel.
NB. In de kantlijn: op 13-08-1701 meldt schuldeiser van bovenstaande te zijn
voldaan door Annechien Hooijmans.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 188v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hernweijde, Jan
Velters, Abraham
Vriese, Heijman

DATUM:

11-09-1689

Borg
Verzoeker
Begunstigde

De erven van …

samenvatting

Op verzoek van Abraham Veltes, heeft comparant zich borg gesteld ten
behoeve van de erven van burgemeester Heijman Vriese.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 188v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Maine, Jacob de
Dijckhuijsen, Otto van
Patronis, Catharina

DATUM:

25-09-1689

Borg
Borg
Begunstigde

Wed. de Maine

samenvatting

Comparanten stellen zich borg voor hun moeder Catharina Patronis voor de
aanspraken die zouden kunnen worden gemaakt door de erven van Dimmer
de Maine die recht menen te hebben op het geld berustend bij de Bank van
Lening. Zij garanderen een bedrag van ƒ1500 c.g. eventueel te kunnen
restitueren.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 189
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Burgwal, bij de Kalverhekkenbrug

comparanten

Bleeker, Jacob

DATUM:

26-10-1689

Wdn. van Jennechien Gerrits

131

Vader

Backer, Henrick
Backer, Claas Jansen

364

365

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrik, Jacob en
Egbertien Jacobsen Bleeker als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een
bedrag van ƒ400 c.g. samen en de lijfstoebehoren inclusief het goud/zilver,
waarvoor hij als onderpand stelt zijn woonhuis. 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.
NB. In de kantlijn: op 03-02-1701 bedanken Henrick en Egbertjen de voogden
voor het beheer van hun moeders goederen en die van hun tante; op 07-081703 doet Jacob het zelfde.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 189v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd de Gouden Engel
Kampen, Oudestraat,

comparanten

Spelter, Jan
Steenhouwers, Elsien
Emden, Joseph van
Abrahams, Anna

DATUM:

28-10-1689

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar - A‘dam

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Joseph van Emden en diens
echtgenote een bedrag van ƒ163-10 c.g. wegens geleverde tabak, dat zij
zullen afbetalen met ƒ25 c.g. per kwartaal. Als onderpand stellen zij de helft
van hun huis en geven de schuldeisers het recht het onderpand op te eisen
indien zij de eerste drie kwartalen in gebreke blijven.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 190
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jelissen, Jan
Pradellis, Guiliam
Pradellis, Frederick
Willemsen, Peter
Wenneker, Jan

samenvatting

Op verzoek van de heren Pradellis, heeft comparant zich borg gesteld voor
Peter Willemsen en Jan Wenneker.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

02-12-1689

Borg
Verzoeker
Verzoeker
Begunstigde
Begunstigde

132

366

367

368

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 190
Schuldbekentenis

DATUM:

04-12-1689

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat, t.o. de Latijnse School, naast de erven Eva Jans

comparanten

Beerthuijs, Jan Hermsen
Willems, Trijntien
Schutte, Egbert

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Koopman – A‘dam

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Egbert Schutte wegens
geleverde tabak een bedrag van ƒ1455-7 c.g. die zij beloven te betalen en
waarvoor hun huis onderpand is, dat strekt tot achteraan de where van
wijlen Jacob van de Weert.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 190v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willems, Jennechien
Nuis, H.
Maten, Herman van der
Raem, Peter Andriessen

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Herman van der Maten en Peter
Andriessen Raem een bedrag van ƒ22-18 c.g. waarvan zij in mei 1690 de helft
zal betalen en de andere helft zes weken daarna. Zij stelt haar persoon en
goederen als onderpand.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 191
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksen, Jan
Haan, Pieter de
Bosch, Claas Jansen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Evertien, Jannechien,
Geertruidt en Grietien Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50
c.g. samen, 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 13-03-1694 bedanken Evertien en Jennechien hun
voogden; tevens is gebleken dat de wezen van de stad het deel van Grietien
Jansen hebben ontvangen.

DATUM:

05-12-1689

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

13-02-1690

Wdn. van Femmechien Jans Bosch
Voogd
Voogd

133

Vader

369

370

371

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 191
Schuldbekentenis

onroerend goed

Twee woningen
Kampen, in Evert Ramakers Steeg, achter Jennechien Lamberts

comparanten

Keller, Jan
Jansen, Hadewijch
Hane, Arent de

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Arent de Hane een bedrag van
ƒ100 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
twee woningen, nog bezwaard met ƒ200 c.g. aan het Schoenmakersgilde

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 191v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lubbertsen, Jan
Hans, Robert
Groen, Severijn

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Berentien, Aeltien,
Lubbe, Jan, Teunis en Harmtien Jans als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd samen een pond groot en belooft hen lezen, schrijven en een
handwerk te laten leren en te doen wat een goede vader betaamt, waarmee
de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

De naam van de overledene is niet vermeld.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 192
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat, tussen de wed. Stercke en de erven van Ingen

comparanten

Pooth, Jacob
Struijck, Louwijsa Maria
Diepenheim, Maria van

samenvatting

DATUM:

19-02-1690

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

20-03-1690

Wdn. van ….
Voogd
Voogd

DATUM:

Echtpaar

Vader

06-04-1690

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Nessinck

Comparant, met erkende volmacht van zijn vrouw uit de stad Holt in het land

134

van Cleef, verklaart schuldig te zijn aan Maria van Diepenheim een bedrag
van ƒ1000 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun
huis, waarvan schuldeiseres de huur zal ontvangen als rente voor het
geleende bedrag.
NB. In de kantlijn: op 24-01-1699 is deze akte door verkoop geroyeerd, zie
het Boek van Overdrachten.

372

373

374

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 192v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, berg en schuur
Kampereiland, op het Hoeltien

comparanten

Heerde, Jan Jansen van
Heerde, Beatris Arenst van
Heerde, Willemtien Jans van
Heerde, Lubbechien Jans van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willemtien en Lubbechien Jans
van Heerde een bedrag van ƒ550 c.g., d.w.z. aan Willemtien ƒ150 c.g en aan
Lubbechien ƒ400 c.g., tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt
hun verbouwde huis, waar Gerrit Stevensen gewoond heeft en hun vee.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 193
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coninkshoven, Jan van
Regerinck, Berent
Cate, Goossen ten

samenvatting

Comparant, mede namens zijn broer Jacob, verklaart een volmacht te
hebben gegeven aan Berent Regerinck en Goossen ten Cate om namens hen
de nalatenschap van hun broer Christiaen Coningshoven te regelen en alles
te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 193v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldeiseres

DATUM:

Echtpaar

05-05-1690

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

135

10-04-1690

19-08-1690

En broer Jacob

375

376

377

comparanten

Smitt, Jan
Straetman, Bartholomeus
Klockeluijder, Dirck Berentsen

Wdn. van Thomassien Feith
Voogd
Voogd

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 194
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Olthof, Ida
Langenburgh, Pouwel
Hoft, Gerrit Gerritsen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lambertus en
Albertus Pietersen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een halve
rijksdaalder en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren
en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 194
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Emden, Joseph van
Wolfsen, Helmich

DATUM:

18-09-1690

Wed. van Pieter Schuttrop
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

Moeder

15-10-1690

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te hebben verstrekt aan Helmich Wolfsen
om namens hem zijn zaken waar te nemen alsof comparant zelf aanwezig
was.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 194v
Kinderbewijs

DATUM:

136

31-10-1690

378

379

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wolsem, Jurriaen
Eleker, Jan
Amerongen, Thijman van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Catharina en Hermina
Jurriaens als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. samen en de
kleding, zilveren oorijzer en een boek met zilveren slotjes, waarvan een
inventaris aan de voogden is gegeven. Hij belooft hen lezen, schrijven en
naaien te laten leren en te doen wat van een goed vader wordt verwacht,
waarmee de voogden tevreden zijn. De vader heeft voorlopig het
vruchtgebruik.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 195
Schuldbekentenis

onroerend goed

Twee huizen naast elkaar
Kampen, hoek van de Keizerstraat, strekkend tot aan de stadsmuur

comparanten

Borneman, Johan
Tigelen, Catharina Elisabeth v.
Dircksen, Jan
Luijties, Henrickien

Wdn. van Grietien Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

17-12-1690

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Arts - echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Dircksen en echtgenote,
wonend aan de Zwartendijk, een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per
e
jaar. Als speciaal onderpand stellen zij het 3 deel van hun twee huizen
tussen Egbert Gerritsen en Herman Denecamp, waarvan de twee andere
delen toebehoren aan broer en zuster Reijnder en Albertina Bornemans.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 195v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Smitt, Jan Dircksen
Haen, Jan Hermsen de
Rande, Henrick
Gerrits, Steventien

samenvatting

In 1674 heeft comparant voor zijn kinderen Stijne, Dirck, Anna en Steventien
Jans als moeder erfdeel gereserveerd een bedrag van ƒ350 c.g. samen en de
lijfstoebehoren met het zilver/goud, alles te versterven van het ene kind op
het andere. Maar deze akte is onvindbaar; na consultatie van de vroegere
voogden en toestemming van de huidige echtgenote van comparant, wordt
de akte opnieuw opgesteld. Hij vermeerdert het kinderbewijs met ƒ50 c.g.
NB. In de kantlijn: op 26-07-1694 hebben de voogden de goederen

DATUM:

05-01-1691

Wdn. van Geertruijdt Herms
Voogd
Voogd
Echtgenote

137

Vader

ontvangen; op 02-10-1694 verklaren zij het geld plus ƒ50 c.g. te hebben
ontvangen; op 26-10-1695 bedankt Stijntien Jans, met haar echtgenoot
Cornelis Jansen Gessink, haar voogden; op 18-07-1696 bedankt Stijntien
voor het beheer van de goederen van haar broer Dirck die is overleden; op
13-03-1687 bedankt Anna Jans de voogden.

380

381

382

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 196
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Reenen, Jan Jansen van
Michielsen, Henrick
Henricks, Teunis

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geertruijdt en Jan
Janssen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. samen en
belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en een handwerk en te
doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 196v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Goverts, Itie
Berents, Daniel
Grolbos, Henrick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Frans en Berent als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder één c.g. en belooft hen lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 197
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hof
Brunnepe, St. Nicolaasdijk, tussen Claes Aertsen en Henrik Teunissen

DATUM:

21-01-1691

Wdn. van Aeltien H. v. Nijenburgh
Voogd
Voogd

DATUM:

17-03-1691

Wed. van Frans Stegewaart
Voogd
Voogd

DATUM:

138

Vader

Moeder

25-03-1691

comparanten

383

384

385

Hermsen, Jacob
Clasen, Gerrit
Claes, Anna

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrit Clasen en diens echtgenote
een bedrag van ƒ250 c.g. om de voorkinderen van zijn overleden echtgenote
uit te kopen na betaling van de boedelschulden, tegen 5 procent per jaar. Als
speciaal onderpand geldt zijn huis, strekkend tot aan de stadsweiden.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 197v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coste, Jan Warnersen
Hanius, Fr.

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Fr. Hanius om zijn
zaken waar te nemen, speciaal die tegen Berent Sluijter, wegens een bedrag
van ƒ212 c.g. met rente en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 197v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schinkel, Jan Meeussen – de jonge
Erkelens, Gosen
Tongeren, Berent van

samenvatting

Comparant verklaart zijn voogden te bedanken voor het goede beheer van
zijn erfenis van Gerrit Meeussen Schinkel en belooft hen te vrijwaren van alle
aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 198
Verklaring

onroerend goed

1. Huis, erf en where genaamd het Rode Kruis
Kampen, Achter de nieuwe Muur
2. Huis, erf en where
Kampen, Hofstraat, achter Verhagens doorgang

DATUM:

09-04-1691

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

DATUM:

139

Haarlem
IUDr

15-04-1691

Comparant
Voogd
Voogd

15-04-1691

comparanten

386

387

388

Schinkel, Jan Meeussen - de jonge
Schinkel, Trijntie
Schinkel, Gerrit Meeussen

Schuldenaar
Schuldeiseres
Borg

Zuster

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn zuster Trijntie Schinkel als onderpand te
stellen zijn huis en nog de helft van een huis in de Hofstraat voor het bedrag
van ƒ500 c.g. dat hij heden van haar heeft geleend. Er wordt ook een borg
aangesteld.

bijzonderheden

Zie Apostille dd 15-04-1691.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 198v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Teunissen, Jan
Contant, Jurrien Evertsen
Martinsen, Claes

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willem, Dirk en Henrik
Teunissen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ5 c.g. en
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren; hij heeft het
vruchtgebruik over de kindsdelen, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 198v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Toonen, Jan ten
Christiaensen, Christiaen
Bassen, Frerick van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrickien, Jacobus en
Wijnolt ten Toonen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ10
c.g., te versterven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen,
schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 199
Kinderbewijs

DATUM:

Wdn. van Willemina Willems
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

13-07-1691

Wdn. van Marreghien Jacobs
Voogd
Voogd

DATUM:

140

23-04-1691

24-07-1691

Vader

389

390

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Kock, Jan
Steenwegh, Willem
Bruggen, Johannes D. ter

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Hermina en
Margaretha Kock als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag
van ƒ250 c.g. samen en de lijfstoebehoren, alles te versterven van het ene
kind op het andere, voorlopig heeft hij er het vruchtgebruik van; hij belooft
hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goed vader behoort te doen, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 27-03-1702 heeft Jan zijn voogden bedankt en belooft
hen te vrijwaren van aanspraken; op 09-02-1706 meldt Jannes ter Bruggen
van de koper van het huis van Jan Kock ontvangen te hebben ƒ125 c.g. als
bewijs voor Hermina Kock.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 199v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Emmeloort, Jan Louwe van
Hanius, F.
Omius, Cornelis

Wdn. van Geertien Everts
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

31-08-1691

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Verweerder

IUDr

samenvatting

Comparant heeft een volmacht verstrekt aan F. Hanius om zijn zaken waar te
nemen, vooral die tegen Cornelis Omius en daarbij alles te doen wat
noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 199v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Busscher, Johannes de
Pinkevel, Aeltie Willems
Kijrsen, Claes
Courtsen, Cornelis

samenvatting

Namens zijn vrouw, bedankt comparant haar voogden voor het goed beheer
van haar moeders en grootmoeders goederen en belooft hen te vrijwaren
van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

DA TUM:

141

03-09-1691

Comparant
Comparante
Voogd
Voogd

Echtpaar

391

392

393

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 200
Borgstelling

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Maine, Jacob de
Dijkhuisen, Otto van
Patronis, Catharina

DATUM:

19-09-1691

Borg
Borg
Begunstigde

Wed. de Maine

samenvatting

Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld voor hun moeder
Catharina Patronis, voor de eventuele aanspraken die de erven van Dimmer
de Maine, n.a.v. een bepaald arrest, zouden kunnen doen op het geld dat op
de Bank van Lening te Kampen staat; comparanten garanderen een bedrag
van ƒ1500 c.g., laatste aflossing van een obligatie van ƒ6000 c.g. met de
rente en de huishuur over het jaar 1690.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 200
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hof genaamd de Meppelerije
Brunnepe,

comparanten

Santen, Jan Henricksen van
Berents, Femmechien
Blanckevoort, Johan
Beeck, Judith van den

DATUM:

23-10-1691

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Brgm. – echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan burgemeester Johan
Blanckevoort en echtgenote een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 5 procent per
jaar, wegens verschuldigde landpacht en huishuur. Als speciaal onderpand
stellen zij hun huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 201
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Becker, Johannes
Ridder, Jan
Uijttenhout, Berend A.

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aleida en Johan
Caspar Becker als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van
ƒ200 c.g. samen, 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 verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 24-11-1694 is vastgesteld dat comparant de rente van

DATUM:

07-12-1691

Wdn. van Engeltien Arents
Voogd
Voogd

142

Vader

de aangeërfde goederen zal ontvangen tot de meerderjarigheid van de
kinderen;

394

395

396

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 201
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berentsen, Jan
Veene, Jan

DATUM:

01-02-1692

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te hebben verstrekt aan Jan Veene om in
der minne of gerechtelijk zijn zaken waar te nemen en te doen wat
noodzakelijk is en daarvan rekenschap af te leggen.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 201v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en hof met berg en schuur genaamd de Meppelerije
Brunnepe,

comparanten

Henriksen, Jan
Berents, Femmechien
Breda, griffier
Schut, Daniel

samenvatting

Comparant, in de volksmond Jan met de Wijven, ontvanger van de 50
penning van Kampen en de regio en zijn echtgenote verklaren schuldig te
zijn aan griffier Breda een bedrag van ƒ300-10 c.g. dat de griffier wil verhalen
op de pachter Daniel Schut; in geval van executie stellen zij hun huis als
onderpand voor de pachter.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 202
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Bijsterbosch, Jan Martensen
Hagius, procurator
Scheppinck, Jan

DATUM:

16-02-1692

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Pachter

Echtpaar

e

DATUM:

143

10-03-1692

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Verweerder

397

398

399

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan procureur Hagius om
zijn zaak waar te nemen tegen Jan Scheppinck en diens broer, als kopers
van het huis van Jan Evertsen van Wijck en die het legen van het secreet bij
dat huis betreft, zaak die reeds aanhangig is gemaakt.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 202
Kinderbewijs

onroerend goed

Brouwerij de Hane
Kampen

comparanten

Henriks, Jennechien
Pastoor, Jan - de jonge
Brunier, Willem

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Gerrechien Claes als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd, nadat de inventaris van de
boedelstaat is gemaakt, een bedrag van ƒ721-14-8 c.g. en de helft van de
baten en schulden die te vorderen zijn van Gerrit Bloeders, Pouwel
Ringelduijf en anderen, waarmee de voogden zich zullen bezighouden;
verder de helft van de brouwerij met behuizing, inventaris en
gereedschappen. Zij belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en
zich als een goede moeder op te stellen, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 202v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vlas, Jan
Erkelens, Gosen
Arentsen, Jan

DATUM:

23-03-1692

Wed. van Claes Reijnties
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 20-04-1692

Comparant
Voogd
Voogd

Burgemeester

samenvatting

Comparant, weduwnaar van Trijntie Henriks en vader van Hendrikien en
Dirckien Jans, verklaart de voogden te bedanken voor het goede beheer van
de goederen van wijlen zijn echtgenote en belooft hen te vrijwaren van alle
aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 203
Kinderbewijs

DATUM:

144

20-04-1692

400

401

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vlas, Jan
Aertsen, Jan
Reijners, Bartelt

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrikien en Dirckien
Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd, nadat de schuld aan de
stad was vastgesteld, een bedrag van ƒ400 c.g. samen en ieder een bed met
toebehoren en belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 28-02-1715 bedanken de pupillen hun voogden voor
het beheer over hun vaders goederen en vrijwaren hen van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 203
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Verhagen, Judith
Cloeke, Jan
Veltcamp, Claes Lucassen

Wdn. van Trijntie Henriks
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

25-05-1692

Comparante
Voogd
Voogd

Overleden

samenvatting

Comparante, dochter van Cornelis Verhagen, verklaart haar voogden te
bedanken voor het beheer van het legaat van ƒ100 c.g. dat zij geërfd heeft
van Annechien Backershof, evenals haar broer Cornelis en belooft hen te
vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 203v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoogland, Joan
Jongh, Anna de
Wolfsen, Helmich
Boer, Hester de

DATUM:

20-06-1692

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
Schuldenares

Echtpaar
IUDr
Wed. E. Ram

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Helmich Wolfsen om namens
hen van de weduwe van Burgemeester Ram het bedrag te vorderen dat zij
tegoed hebben en dat reeds door de commissarissen te Amsterdam is
bepaald en gevestigd op haar roerende en onroerende goederen, te
procederen en te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

145

402

403

404

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 203v
Kinderbewijs

DATUM:

25-06-1692

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dalfsen, Jan Henriksen van
Bavink, Berent Henriksen
Meulenbeek, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Frans, Henricus en
Abram Jansen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ15 c.g. samen
en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 05-01-1708 bedanken Frans en Abram hun voogden en
vrijwaren hen van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 204
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dinxterveen, Jacob Luijcksen
Bollincks, Lucretia
Rhenen, Henrick van
Bollinck, Gerrit

Wdn. van Annechien Frans
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

05-07-1692

Comparant
Comparante
Voogd
Voogd

Echtpaar

De erven van ..

samenvatting

Namens zijn echtgenote, bedankt comparant haar voogden voor het beheer
van haar goederen en belooft hen te vrijwaren van alle aanspraken, met
toestemming van zijn vrouw.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 204
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Achter de nieuwe Muur, bij de kruittoren en de pottenbakkerij

comparanten

Christiaensen, Jan
Ridder, Jan
Bennink, Albert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Swaentien en
Jannechien Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag
van ƒ200 c.g. samen, waarvoor hij zijn huis als onderpand stelt en verder de
lijfstoebehoren. Hij belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te
doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden
zijn.

DATUM:

25-08-1692

Wdn. van Lammechien Ridders
Voogd
Voogd

146

Vader

405

406

407

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 204v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Burgwal, in het Buiten Espel

comparanten

Vriese, Jan Arentsen
Wijndelts, Berentien
Lamberts, Gertien

DATUM:

26-08-1692

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Velthoen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gertien Lamberts een bedrag
van ƒ100 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun
huis tussen Schaep en Barteltsen, strekkend tot achteraan Eckelbooms
where.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 205
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wael, Jannechien Peters de
Kae, Lucas Henricksen
Smit, Melchior Arentsen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Peter en Aeltien
Everts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ15 c.g. samen en enige
zilveren broekknopen voor de zoon en belooft hen lezen, schrijven, naaien
en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 19-04-1700 bedankt Peter zijn voogden en belooft hen
te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 205
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dijck, Johannes van
Schije, Cornelis van

samenvatting

Comparant verklaart op Vastenavond 1693 te betalen aan Cornelis van

DATUM:

27-08-1692

Wed. van Evert Wijnties
Voogd
Voogd

DATUM:

06-09-1692

Comparant
Schuldeiser

147

Moeder

Cum uxore

Schije en diens echtgenote een bedrag van ƒ42-15-0 c.g. dat hij schuldig is
wegens geleverde goederen.

408

409

410

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 205v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Borneman, Johannes
Borneman, Reijner
Straetman, Batholomeus
Bijsterbosch, Jan Martensen

DATUM:

21-09-1692

Comparant
Comparant
Comparant
Voogd

Echtg. A. Bornemans

samenvatting

Comparanten danken hun voogd voor het goede beheer van hun ouderlijke
goederen en beloven hem te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 205v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Edelencamp, Jan Rutgersen
Steensma, Sietse Henrik
Westhaven, Henrik van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aeltien, Rutger,
Henricus en Anna Geertruijdt als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
ieder ƒ6 c.g. en, na zijn overlijden, voor de zoons het beste weefgetouw; hij
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.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 206
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kisteman, Jan
Hanius, F.

samenvatting

DATUM:

06-01-1693

Wdn. Lisabeth Berents
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

06-01-1693

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

Comparant heeft een volmacht verstrekt aan F. Hanius om zijn zaken waar te
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nemen en daarbij te doen wat comparant zelf gedaan zou hebben, indien
aanwezig.

411

412

413

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 206
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Grol, Jan Willemsen van
Bovenhof, Jan Jacobsen
Albertsen, Rutger

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Wilmina, Willem, Jan,
Margrieta en Maria Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12
c.g. samen 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.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 206v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Raes, Johannes
Raes, Willem Willemsen
Dop, Matthijs

samenvatting

Comparant verklaart zijn voogden te bedanken voor het goede beheer van
zijn goederen en belooft hen te vrijwaren van alle aanspraken, waartoe alle
rekeningen aan hem zijn overgedragen.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 206v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, St. Jacobsstraat, tussen de wed. Gerritsen en de erven Twiechies

comparanten

Backer, Jan Jacobsen
Jans, Steventien
Kemp, Catharina

DATUM: 16-02-1693

Wdn. van Maria Hasevoet
Voogd
Voogd

DATUM:

11-03-1693

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

08-03-1693

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

149

Vader

Echtpaar
Wed. Backers

414

415

416

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Catharina Kemp een bedrag van
ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 207
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, t.o. de Latijnse School, bewoond door de kinderen Oostendorp

comparanten

Coops, ds Johannes
Spiliardus, Sara
Kemp, Catharina

DATUM:

13-03-1693

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Backers

samenvatting

Comparant, predikant te Zaandijk en zijn echtgenote, verklaren schuldig te
zijn aan Catharina Kemp een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar.
Als speciaal onderpand stellen zij hun huis, tussen Abraham de Kock en de
weduwe Beniers.
NB. In de kantlijn: op 07-05-1696 meldt schuldeiseres, in gezelschap van
haar schoonzoon Merten Coops, van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 207v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hof erachter
Kampen, Heilensteeg, tussen Jochem Lamberts en Reijnder Reuse

comparanten

Bronckhorst, Jacob van
Henricks, Henrickien
Meijer, Willem
Wessels, Maria

DATUM:

01-05-1693

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem Meijer en diens
echtgenote een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun huis dat juist aan hen is overgedragen.
NB. In de kantlijn: op 17-04-1697 meldt schuldeiser alles te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 208
Verklaring

DATUM:
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07-05-1693

417

418

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Junker, Johanna Sophia
Junker, Cecilia Catharina
Junker, Roelina Clasina
Lieuerden, lt. Adam Ernst van
Beek, Judith van den

Comparante
Comparante
Comparante
Momber
Voogd

Echtgenoot en zwager
Wed. Blankevoort

samenvatting

Comparanten hebben hun gewezen voogd wijlen burgemeester Jan
Blankevoort bedankt voor het goede beheer van hun ouderlijke goederen en
beloven haar te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 208
Schuldbekentenis

onroerend goed

Een erf en goed
Dronten

comparanten

Velthoen, Johan
Krouwel, Adam - de jonge
Sluijter, Nicolaas
Hanius, Christina

samenvatting

Comparanten, voogden over de kinderen van Jonas van Wieringen en
Annechien Velthoen, verklaren schuldig te zijn aan de essayeur Nicolaas
Sluijter en echtgenote een bedrag van ƒ900 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als
speciaal onderpand stellen zij ¼ deel van een erf, waarvan de andere delen
eigendom zijn van de wed. Johan Blanckvoort en dr Hanius.
NB. In de kantlijn: op 05-06-1709 meldt schuldeiseres kapitaal en rente te
hebben ontvangen van Henrick van Gronouw en consorten.

bijzonderheden

Zie Apostillen dd 13-05-1693. Akte is doorgehaald.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 209
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hof en stal en negen woningen annex
Kampen, Oudestraat, bij de Bovenkerk, tussen Loussen en de erven Beniers

comparanten

Ridder, Jan
Verstonde, Machtelt Jans van
Worst, ds Everhardus
Hanksen, Abigael

samenvatting

DATUM:

13-05-1693

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

DATUM:

Voogd
Voogd
Echtpaar

19-05-1693

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

Comparant, bakker en zijn echtgenote verklaren schuldig te zijn aan ds
Everhardus Worst, predikant te Kamperveen en echtgenote, een bedrag van
ƒ1000 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
juist getransporteerde huis, strekkend tot achteraan het huis van Abraham
Isaac en een vrije uitgang tot Achter de nieuwe Muur en met huisjes in de
Meerminnensteeg en de Virgiliussteeg. Er rust nog een verplichting op t.b.v.
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de Franse Kerk en de weduwe R. Gansneb gen. Tengnagel.

419

420

421

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 209v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where met hof
Kampen, buiten de Hagenpoort, strekkend tot achteraan de IJssel

comparanten

Lucassen, Jan
Arentsen, Berent
Boldewijnsen, Joost

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willem, Elsien en Jan
Jansen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een huis samen,
gelegen tussen de bleek van Lubbert Jansen en die van dr van der Grunde,
alles te vererven van het ene kind op het andere. De vader wil dat zijn
dochter uit de hof ƒ30 c.g. krijgt 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.
NB. In de kantlijn: op 02-04-1694 bedankt Willem Jansen zijn voogden; op
18-03-1698 bedanken Elsien en Jan hen eveneens.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 210
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wijchmans, Jan
Wijchmans, Henrick
Teunissen, Arent

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Wijchman, Grietien,
Aeltien en Henrickien Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
samen een pond groot en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te
laten leren en te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 210v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where

DATUM:

22-06-1693

Wdn. van Grietie Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

26-06-1693

Wdn. van Gerrechien Lucasssen
Voogd
Voogd

DATUM:

152

Vader

27-06-1693

Vader

Kampen, Botervatsteeg, strekkend tot achteraan de where van ten Gelder

422

423

comparanten

Meijndersen, Jan
Carsten, Geesien
Jans, Hilleghien

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hilleghien Jans een bedrag van
ƒ80 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun juist
getransporteerde huis, tussen Henrick Jansen van Heerde en de doorgang
van kapitein Arkels huis.
NB. In de kantlijn: op 31-07-1701(?) hebben Jan Meijndersen en Helena Kaa
een bedrag van ƒ10 c.g. ontvangen van Jacob Ovinck bestemd ter reparatie
van hun huis, zodat de schuld nu ƒ90 c.g. is tegen 4 procent.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 211
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coops, ds Johannes
Steenwijck, Johannes
Spiliardus, Abigael
Ralerinck, Henricus

DATUM:

Echtpaar

25-07-1693

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Echtgenote
Gevolmachtigde

Oud-predikant
Middelburg
IUDr

samenvatting

Comparant heeft namens zijn opdrachtgever op zijn beurt een volmacht
verstrekt aan Henricus Ralerinck om van mevrouw Tengnagel een obligatie
van ƒ1500 c.g. met rente te ontvangen en verder te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 211
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rensink, Jan Henriksen
Mooij, Henrick de
Jansen, Frerik

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Henrik en
Johannes Jansen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. en
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

153

11-08-1693

Wdn. van Marrechien Jans
Voogd
Voogd

Vader

424

425

426

427

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 211v
Verklaring

DATUM:

23-10-1693

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Palte, Isack Arentsen
Rande, Heernick
Palte, Gerrit

samenvatting

Comparant verklaart zijn voogden te bedanken voor het goede beheer van
zijn ouderlijke goederen en hen te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 211v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tap, Jan
Hanius, Franciscus

samenvatting

Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Franciscus Hanius om hier en
elders zijn zaken waar te nemen, in der minne of gerechtelijk en daarbij alles
te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 212
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jelissen, Jan
Pradellis, Guilliaume van
Pradellis, Frederik van
Schut, Henrik Arentsen

samenvatting

Comparant stelt zich borg voor Guilliaume en Frerick van Pradellis op
verzoek van Henrik Arentsen Schut.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 212
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

21-11-1693

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

27-11-1693

Borg
Begunstigde
Begunstigde
Verzoeker

DATUM:

154

Koopman - Nijmegen
IUDr

04-12-1693

Brunnepe, tussen Albert Henricksen en Vribbelt Gerritsen

428

429

430

comparanten

Boltert, Jan Berentsen
Everts, Berentien
Jans, Marreghien

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Marreghien Jans een bedrag van
ƒ100 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 212v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where van Jannetie Henriks van Gogh
Kampen, Boven Nieuwstraat
2. Huis, erf en where genaamde de Gouden Leeuw
Kampen, Boven Hofstraat

comparanten

Wenneker, Jan
Smits, Helena
Gogh, Willem Henriksen van

DATUM:

Echtpaar

19-12-1693

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
De erven van …

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn wegens nog niet geheel betaalde
kooppenningen aan de erven van Willem Henriksen van Gogh een bedrag
van ƒ250 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun
huis in de Boven Hofstraat, nog bezwaard met ƒ100 g.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 213
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hooijmans, Johannes
Hooijmans, Annetie
Boldewijnsen, Dirk
Noorbergen, Johannes

samenvatting

Comparanten, kinderen van Rutger Hooijman, verklaren hun voogden te
bedanken voor het goed beheer van hun ouderlijke goederen en hen te
vrijwaren voor alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98

FOLIO:

DATUM:

213v

Comparant
Comparante
Voogd
Voogd

DATUM:

155

28-01-1694

08-01-1694

431

432

433

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Vrouwensteeg

comparanten

Hooijmans, Johannes
Hooijmans, Annetie
Adriaensen, Dirck
Christiaensen, Stijntijn

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Dirck Adriaensen en diens
echtgenote een bedrag van ƒ600 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun huis

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 213v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tangena, Jan
Wijsman, Jan

samenvatting

Comparant heeft zich borg gesteld tot aan mei a.s. voor het bedrag dat Jan
Wijsman over een maand moet betalen als brandewijn accijns aan Berent
van Tongeren.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 214
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hengelo, Jan Woltersen van
Dijk, Jan Roelofsen van
Hengelo, Gerrit Woltersen v.

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Roelof Jansen als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd 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

RAK 98

FOLIO:

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

DATUM:

Broeder
Zuster
Echtpaar

25-01-1694

Borg
Schuldenaar

DATUM:

214

Wdn. van Frederikien J. v. Dijk
Voogd
Voogd

DATUM:

156

28-02-1694

01-03-1694

Vader

434

435

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Venestraat, strekkend tot in de Korte Hofstraat

comparanten

Langenburgh, Johannes
Langenburgh, Geertruijd
Voorne, Gerhard
Dieders, Margreta

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan burgemeester Gerhard Voorne
en diens echtgenote een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als
speciaal onderpand stellen zij hun huis tussen Kier Jansen Backer en Egbert
Berentsen.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 214v
Kinderbewijs

onroerend goed

Een stuk land en enig hooiland
Oosterwolde

comparanten

Raas, Jannes
Storm, Roelof Egbertsen
Heerde, Gerrit van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Aeltjen Jans als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd enige stukken land, geërfd van haar
grootvader en de lijfstoebehoren en belooft haar lezen, schrijven en naaien
te laten leren, waar mee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 215
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Prons, Ide
Horn, Albert Willems

samenvatting

Comparant bedankt zijn voogd voor het goede beheer van zijn vaders
goederen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

16-04-1694

Wdn. van Harbertjen Lubberts
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

21-05-1694

Comparant
Voogd
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436

437

438

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 215
Schuldbekentenis

DATUM:

31-05-1694

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat, tussen Jurrien Trommelslager en Henrick Vrijdagh

comparanten

Veen, Jan Jansen van de
Jansen, Femmichjen
Voorne, Gerhard
Dieders, Margareta

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan burgemeester Gerhard Voorne
en diens echtgenote een bedrag van ƒ600 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als
speciaal onderpand stellen zij hun huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 215v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tongeren, Jannes van
Tongeren, Jan van
Loo, Arent van

DATUM:

31-05-1694

Borg
Begunstigde
Begunstigde

Vader

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te stellen voor zijn vader Jan van Tongeren
en Arent van Loo voor een bedrag van ƒ135 c.g., afkomstig van de verkochte
goederen van Jan Eelker, dat zij heden hebben ontvangen.

bijzonderheden

Zie Apostille dd 31-05-1694.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 216
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Vloeddijk, naast de Roemer en t.o. de St. Jacobssteeg

comparanten

Vrijdagh, Jan
Ridders, Aeltjen
Ridder, Rijck
Tengberd, Catharina van

DATUM:

01-06-1694

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan burgemeester Rijck Ridder en
echtgenote een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun huis naast Lambertus Keppel.
NB. In de kantlijn: op 11-12-1703 meldt schuldeiser kapitaal en rente te
hebben ontvangen van Lucas Petersen Lijndraaijer als koper van het huis.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.
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439

440

441

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 216v
Kinderbewijs

DATUM:

19-07-1694

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wijnsanck, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Geertruid Wijnsanck als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g. dat
voorlopig door de vader wordt beheerd en belooft haar lezen, schrijven en
naaien te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt.

bijzonderheden

Namen van de voogden zijn niet vermeld.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 216v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mol, Jan
Wolvega, Roelof Jansen
Tijl, Marten Frans van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Johanna Jansen als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 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. Hij geniet voorlopig het
vruchtgebruik.
NB. In de kantlijn: op 13-07-1712 ontvangt Johanna haar kindsdeel, waarvan
zij ƒ12 aan haar broer betaald voor een halfjaar kostgeld en nog ƒ3-10
wegens een reisje samen naar Hoorn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 217
Kinderbewijs

onroerend goed

Een stuk land
IJsselmuiden, Oosterholtse steeg

comparanten

Storm, Jannichjen Egberts
Haarst, Jan Claassen van
Storm, Roelof Egbertsen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Egbert van Haarst als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een stuk land, een bedrag van ƒ800
c.g., zilveren voorwerpen en kleding; zij belooft hem lezen, schrijven en een
ambacht te laten leren en te doen wat van een goede moeder wordt
verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft voorlopig het
vruchtgebruik van de goederen.

bijzonderheden

Details in de akte.

Wdn. van Merrigjen Morrhe

DATUM:

Vader

30-07-1694

Wdn. van Aeltien Jans
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 02-08-1694

159

Wed. van Abram van Haarst
Voogd
Voogd

Moeder

442

443

444

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 217
Kinderbewijs

DATUM:

02-08-1694

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Steenkoop, Jacob
Jansen, Dirck
Pottebacker, Hermen

samenvatting

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

bijzonderheden

De naam van overledene is niet vermeld.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 217v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met pottenbakkerij
Kampen, naast wijlen burgemeester Ram

comparanten

Christiaansen, Jan
Alberts, Maria
Ridder, Jan
Bennink, Albert

Wdn. van ….
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

12-09-1694

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over comparants
kinderen een bedrag van ƒ62-9 c.g. afkomstig van de verkoop van de
moeders kleren, waarvan hij voorlopig de rente geniet en waarvoor zijn
woonhuis als onderpand geldt.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 217v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dircksen, Jan
Munster, Arent van

samenvatting

Comparant verklaart voor kerstmis van dit jaar aan Arent van Munster te
betalen ƒ39-04 c.g. voor geleverd ijzerwerk en arbeidsloon.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

10-10-1694

Comparant
Schuldeiser

160

445

446

447

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 218
Schuldbekentenis

DATUM:

22-10-1694

onroerend goed

1. huis, erf en where
Brunnepe, strekkend van de straat tot aan de Steendijk
2. een stuk land
Brunnepe, St. Nicolaasdijk,

comparanten

Raas, Jannes
Jans, Marrichjen
Teunissen, Henrick
Stevens, Jutjen

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Henrick Teunissen en
echtgenote een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij een stuk land, tussen de kinderen Tijmessen en
Henrick Koch en een huis, tussen de weduwe Snels en Reijnders.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 218v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gooij, Jan
Hegerinck, Berent
Ringerinck, Jurriaan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd ƒ20 c.g. en t.z.t. een uitzet van ƒ50 c.g. zoals bij zijn
andere kinderen. Hij belooft haar lezen schrijven en naaien te laten leren en
te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Naam overledene is niet vermeld.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 218v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where genaamd de Kattendans
Kampen, bij de Kalverhekkenbrug
2. Huis en brouwerij genaamd de Sterre
Kampen

comparanten

Cominck, Jacob Gerbrantsen
Berkum, Gerrechien van

DATUM:

30-10-1694

Wdn. van ….
Voogd
Voogd

DATUM:

161

Vader

02-11-1694

Schuldenaar
Schuldenares

Echtpaar

Berkum, Claes van
Jans, Hillechien

448

449

450

Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Claes van Berkum en echtgenote
een bedrag van ƒ200 c.g. tegen ƒ10 c.g. rente per jaar dus 5 procent. Als
speciaal onderpand stellen zij hun huis en een aandeel in een ander huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 219
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Erkelens, Jacob
Lemker, Caspar Henrick
Erkelens, Jannes

DATUM:

02-11-1694

Comparant
Voogd
Voogd

Griffier Provincie
Overleden

samenvatting

Comparant, zoon van Caspar Erkelens en Petronella de Souters, nu
meerderjarig, verklaart zijn voogden te bedanken voor het goede beheer van
zijn ouderlijke goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 219v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schreuder, Jan Claassen
Henricksen, Jan
Rippert, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Gerrit Jansen
Schreuder als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot en
belooft hen lezen, schrijven en een ambacht te laten leren en te doen wat
van een goed vader wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Naam overledene is niet vermeld.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 219v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huisje
Kampen, bij de Hagenpoort, op de Burgwal

comparanten

Berkum, Johannes van

DATUM: 08-11-1694

Wdn. van …
Voogd
Voogd

DATUM:

162

Vader

29-11-1694

Schuldenaar

Echtpaar

Rinkhouwer, Helena
Berkum, Claes van
Benninks, Hillechien

451

452

453

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Claes van Berkum en
echtgenote, wegens een borgtocht aan Lambert Keppel voor een obligatie
afkomstig uit de ouderlijke boedel van Berent Clasen van Berkum, een
bedrag van ƒ500 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij vijf koeien en een huisje.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 220
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Ekstersteeg

comparanten

Lisle, Jean de
Thijssen, Beertien
Backer, Jan Jacobsen

DATUM: 05-12-1694

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
De erven van …

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn wegens geleverde winkelwaren aan
de erven van Jan Jacobsen Backer, een bedrag van ƒ59 c.g. tegen 4 procent
per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 220v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Twee huizen
Kampen, in de Kerksteeg en in de Klokkensteeg

comparanten

Thijssen, Jan
Backer, Jan Jacobsen

DATUM:

19-12-1694

Schuldenaar
Schuldeiser

De erven van …

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Femmechien, Andries, Cornelia en
Jacob Jansen, kinderen van Jan Jacobsen Backer, een bedrag van ƒ142 c.g.
tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand gelden zijn twee huizen.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 221
Afstand van rechten

onroerend goed

Huis, erf en where

DATUM:

163

09-01-1695

Amsterdam, Achterburgwal, hoek Munnekestraat
comparanten

454

455

Fabritius, ds Isbrandus
Borcheer, Sara
Weteringe, Petrus van de
Kerfbijl, Anna

Wdn. Geertruit Borcheer
Erfgename
Echtgenoot
Gevolmachtigde

Predikant Wilsum
Echtpaar
Wed. C. Hagen

samenvatting

Comparant verklaart afstand te doen van een testamentaire dispositie die
wijlen zijn vrouw, dochter van Lodowick Borcheer en Agnitia Ketelaer, heeft
opgesteld. Zij heeft volgens de huwelijkse voorwaarden als erfgename haar
zuster Sara Borcheer, getrouwd met Petrus van de Weteringe en de
dispositie betreft de verkoop van een huis in Amsterdam aan de weduwe van
Thimotheus Weesart verkocht voor een bedrag van ƒ3750 c.g., waarvan zijn
zwager en schoonzuster nu dus eigenaar worden. Deze stellen een
gevolmachtigde aan om het huis over te dragen en de kooppenningen te
ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 221v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, naast Gerrit Brandenburg
2. huis, erf en where
Kampen, Bovenpoorte

comparanten

Hane, Jan Hermsen
Gerrits, Gassien
Hane, Arent Hermsen
Henriks, Aeffien

DATUM:

15-01-1695

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Arent Hermsen Hane en diens
echtgenote een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand gelden twee huizen, waarvan de schuldeiser de huur zal
ontvangen als rente.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 222
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat, hoek Ekstersteeg

comparanten

Lasmans, Judith
Hanius, secretaris
Schaap, kinderen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan haar kinderen een nog niet
vastgesteld bedrag, waarvoor zij haar huis in onderpand stelt.

DATUM:

06-02-1695

Schuldenares
Momber
Schuldeisers

164

Wed. Jan Schaap

456

457

458

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 222v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arents, Jannichjen
Ehe, Jan van
Berentsen, Dirck

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Egbert Egbertsen als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ30 c.g. en belooft
hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 222v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Moes, Jan
Vriese, Jacob
Voerman, Lucas de

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarig kind als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd ƒ26 c.g., tien zakdoeken, twee witte schortendoeken,
een zilveren lepel, een mes en een kistje en belooft hem (haar?) lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede vader
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Naam overledene niet in de akte vermeld.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 223
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Jennechien
Ovink, Jacob Gerritsen
Westerhuijs, Henrik

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Andries
Jacobsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100
c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te

DATUM:

14-02-1695

Wed. van Egbert Egbertsen
Voogd
Voogd

DATUM:

01-04-1695

Wdn. van …
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

18-04-1695

Wed. Jacob Henriksen vd Noort
Voogd
Voogd

165

Moeder

Moeder

doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

459

460

461

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 223
DATUM:
Transport van aanspraken

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Jennechien
Nuis, H.
Kat, Andries

samenvatting

Comparante verklaart verkocht en overgedragen te hebben wegens
geleverde tarwe aan Andries Kat alle aanspraken die zij heeft op Jan van
Berkum, Gerrit van de Weteringe, Johannes Raes, Jan Jansen en Roelof
Eekholt, die hun levering tarwe nog niet hebben betaald.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 223v
Afstand van aanspraken

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Hofstraat

comparanten

Scheppink, Jan
Scheppink, Gerrit

samenvatting

Comparanten verklaren af te zien van alle aanspraken op een huis in de
Hofstraat, waar Jan Evertsen Smit heeft gewoond, vanwege de verplichting
het zich daar bevindende secreet leeg te scheppen.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 223v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Velthoen, Jan
Tongeren, Berent van

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te stellen voor Berent van Tongeren voor een
bedrag van ƒ5-18-06 c.g. dat deze geleend heeft uit de boedelpenningen van
Jan Dirk Meijer, onder berusting van Jan Wijsman, wegens de brandewijn
accijns.

29-04-1695

Verkoopster
Momber
Schuldeiser

DATUM:

Wed. J. Henricksen
Secretaris

16-10-1694(?)

Comparant
Comparant

DATUM:

08-06-1695

Borg
Begunstigde

166

462

463

464

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 224
Kinderbewijs

onroerend goed

De 2 korenmolen
Kampen, buiten de Venepoort, t.o. de hof van Sabé

comparanten

Gerrits, Jannichjen
Heerde, Henrick van
Pottgieter, Berent Jansen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gerrit en Geertjen
Daniels als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g. samen,
e
waarvoor zij als onderpand stelt de 2 korenmolen. Zij belooft hen lezen,
schrijven, naaien en een goed ambacht te laten leren, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 224
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Weert, Jan Jansen van de
Bijsterbosch, Martin
Heerde, Olof Jansen van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Arent, Gerrichjen en
Jan Jansen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ100 c.g., de
dochter de lijfstoebehoren en een kerkboek met zilver beslag, de jongens
een stuk doek, alles te versterven op de vader. Hij belooft te doen wat een
goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 10-09-1713 bedankt Gerrichien Jans, in gezelschap
van haar echtgenoot Willem Jochemsen Bos, de voogden; op 26-08-1720
doet Jan Jansen vd Weert hetzelfde en belooft hen te vrijwaren van alle
aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 224v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

11-06-1695

e

Wed. van Daniel Wesselsen
Voogd
Voogd

DATUM:

167

25-06-1695

Wdn. van Beatrice Arents
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

08-08-1695

Vader

comparanten

465

466

467

Bloemert, Jan
Hanius, Franciscus

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Franciscus Hanius om
hier en elders zijn zaken waar te nemen, in der minne of gerechtelijk en
daarbij alles te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 225
Kinderbewijs

onroerend goed

13 morgen land
Zalk

comparanten

Linde, Joan van der
Backer, Gerrit
Valckenier, Elias

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Margreta en Goossen
van der Linde als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een aandeel in
een stuk land, gezamenlijk bezit met de wed. Beniers Camsius, diverse
obligaties en verzegelingen, een aandeel in een erfenis etc. Hij belooft hen
lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede vader
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Details in de akte.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 225v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Beerninck, Jan Albertsen
Veene, Jan

samenvatting

Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Jan Veene om namens hem alle
uitstaande schulden te innen en te doen wat comparant zelf gedaan zou
hebben, indien aanwezig.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 225v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

20-09-1695

Wdn. van Claasjen Beniers
Voogd
Voogd

DATUM:

168

25-09-1695

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Vader

15-10-1695

Koekenbakker
IUDr

468

469

comparanten

Sickerman, Jacob
Collers, Evert
Onkhuijs, Dirk
Elkenbracht, Christoffer

Wdn. van Jennechien Jans
Voogd
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Johannes, Jacobus,
Cornelia en Elisabeth Sickermans als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd elk een bedrag van ƒ75 c.g. en de dochters nog ƒ25 c.g. voor
de kleren en een gouden ring ter waarde van ƒ5 c.g.; hij belooft hen lezen,
schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat van een
goed vader verwacht wordt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 226
Kinderbewijs

onroerend goed

1. oliemolen met behuizing
Kampen
2. huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Kuijpers, Jannetje
Valck, Gerrit
Richarts, Henrick Gerritsen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Trijntjen, Sara en
Jannichjen Dircks Wijnhout als vaders erfdeel te hebben gereserveerd de
helft van de oliemolen met de gereedschappen, de helft van een ander huis
nu bewoond door Coendert Coendertsen, verder aandelen in obligaties en
ander onroerend goed. Zij 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 20-06-1710 bedankt Jannetje Kuijpers de voogden en
op 09-06-1711 doet Sara Wijnhout hetzelfde.

bijzonderheden

Details in de akte.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 226v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brink, Jan Berentsen
Backer, Thijs Henricks
Reggerink, Berent

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Berent en Maria
Geertruijdt als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ6 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.

DATUM:

18-10-1695

Wed. van Dirck Wijnhout
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

21-10-1695

Wdn. van Marrechien Willems
Voogd
Voogd

169

Vader

Vader

470

471

472

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 227
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Florissen, Jan
Wijsman, Jan

samenvatting

Comparant verklaart als zijn eigen schuld te beschouwen het bedrag van
ƒ140 c.g. dat Jan Wijsman in mei a.s. aan de houder van de Bank van Lening
moet betalen, waarvoor hij met persoon en goederen garant staat.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 227
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wijsman, Jan
Aertssen, monsr.

DATUM:

31-10-1695

Borg
Schuldenaar

DATUM:

31-10-1695

Schuldenaar
Schuldeiser

Bank van Lening

samenvatting

Comparant verklaart aan de houder van de Bank van Lening, de Heer
Aertssen, toe te wijzen, in mindering van een bedrag van ƒ525 c.g.: ƒ221 c.g.
afkomstig van de verkoop van meubilair, ƒ140 c.g. waarvoor Jan Florissen
garant staat en het resterende bedrag ad ƒ164 c.g. uit het door de
secretarissen geassigneerde tractement van zijn tegoeden bij de stad en
Geestelijkheid.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 227v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Habers, Jan Wijnoltsen
Henriks, Lucas
Seijleman, Cornelis

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gesijn en Leentien
Habers als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ6 c.g. en belooft
hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

DATUM:

170

28-11-1695

Wdn. van Henrickien van Ems
Voogd
Voogd

Vader

473

474

475

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 228
Verklaring

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Achter de nieuwe Muur,

comparanten

Dursten, Jan van
Dursten, Daniel van

samenvatting

Comparant verklaart dat het huis van wijlen Arent Keppel en Jannichjen
Hiddinck, tussen het huis met het Blauwe Kruis en de erven van Gerrit
Schinkel, door boedelscheiding toebedeeld aan Daniel van Dursten,
levenslang aan hem, comparant, voor een bedrag van ƒ1-05 c.g. is
toebedeeld wegens boedelschuld, maar waarop hij verder geen aanspraken
kan maken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 228v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Edenburgh, Jacob Jacobs van
Engberts, Berent
Janssen, Daniel

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Annichjen, Jennichjen,
Grietjen en Catharina Jacobs als moeders erfdeel te hebben gereserveerd:
kledingstukken voor de twee oudsten kinderen en een pond groot voor de
anderen. Hij belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen
wat van een goede vader wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 228v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Jacob Roelofsen
Janssen, Henrick
Barchum, Andries van

DATUM:

02-12-1695

Erfgenaam
Erfgenaam

DATUM:

Wdn. Jannichjen Engberts
Voogd
Voogd

DATUM:

171

03-01-1696

Vader

28-01-1696

Wdn. van Neeltjen Reinders
Voogd
Voogd

Vader

476

477

478

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Neeltjen Jacobs als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. 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

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 229
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobssen, Jan
Versmitt, Dirck
Eckelboom, Stijntjen

DATUM:

17-02-1696

Borg
Borg
Overledene

De voogden over …

samenvatting

Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld ten behoeve van de
voogden over de boedel van wijlen Stijntjen Eckelboom die een pretentie
hebben op de zoon en schoonzoon van comparant, n.l. Willem Janssen.

bijzonderheden

Zie Apostille dd 17-02-1696.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 229
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hof
Kampen, Oudestraat, bewoond door ds Lucas van der Meer

comparanten

Swege, Jurriaan ten
Grunde, Emanuel de

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Emanuel de Grunde een bedrag van
ƒ500 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn huis,
waarvan de huur aan schuldeiser als rente zal worden betaald.
NB. In de kantlijn: op 01-12-1699 meldt schuldeiser van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 229v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met huurhuisje ernaast
Kampen, Burgwal, tussen Wolffsen en de erven Kraanhals

comparanten

Baacké, Johan de
Beecke, Judith van der

DATUM:

21-02-1696

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

172

01-03-1696

Schuldenaar
Schuldeiseres

Scholtis IJsselmuiden
Wed. Blanckvoort

479

480

481

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van burgemeester
Johan Blanckvoort een bedrag van ƒ1100 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als
speciaal onderpand geldt zijn huis.
NB. In de kantlijn: op 28-01-1703 is deze acte afgelost en geroyeerd volgens
het Boek der Desolate Boedels folio 152.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 230
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Keppel, Jannes
Marle, Helmich van
Suirman, Abram
Keppel, Lambertus

samenvatting

Comparant bedankt zijn voogden voor het goede beheer van zijn ouderlijke
goederen en belooft hen te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 230v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritsen, Jan
Rietbergen, Gerrit
Gerritsen, Dirck
Scholte, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerrit, Machtelt,
Hermen, Geesjen, Grietjen, Jan en Aeltjen Jans als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd samen een bedrag van ƒ750 c.g. waarvan Geesjen Jans
vooraf ƒ50 c.g. ontvangt en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een
handwerk te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 230v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

01-03-1696

Comparant
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

14-03-1696

Wdn. van Grietjen Thijs
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

173

29-04-1696

482

483

comparanten

Nijenhuijs, Jan Jansen van
Jansen, Berent
Louwen, Jan

Wdn. van Geesien Hermsen
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Derk en Jan Jansen als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ30 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.
NB. In de kantlijn: op 02-02-1697 bedankt Dick Jansen van Nijenhuijs zijn
voogden en vrijwaart hen van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 231
Volmacht

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd het Gehekelde Vlas
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Annis, Iepe
Jacobs, Jeske
Hartman, Ibe

samenvatting

Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan Ibe Hartman om
namens hen van de weduwe van Jacob Dirxen de nog niet betaalde
kooppenningen te ontvangen van een huis in de Nieuwstraat, volgens
koopbrief dd 30-06-1678.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 231
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Storm, Jennechien Gerrits
Storm, Jan Gerritsen
Mastricht, Mathijs van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hermen Hillechien,
Magdalene, Gerrit en Jan Woltersen van Coeverden als vaders erfdeel te
hebben gereserveerd samen een bedrag van ƒ300 c.g. 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

DATUM:

26-05-1696

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

DATUM:

174

Vader

Echtpaar

28-05-1696

Wed. Wolter H. van Coeverden
Voogd
Voogd

Moeder

484

485

486

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 231v
Schuldbekentenis

DATUM:

23-07-1696

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Groenestraat, t.o. de Hollandse Tuin

comparanten

Wijchersen, Jan
Jans, Anna
Mussche, Gerrit

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogd over Gesijn Mussche,
dochter van wijlen Jacobus Mussche, een bedrag van ƒ80 c.g. tegen 5
procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun huis, tussen Munt en
Teunissen.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 232
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Bleecker, Jacob
Jans, Elsjen
Bisschop, Aeltjen
Bisschop, Barbara

DATUM:

07-08-1696

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldeiseres

Echtpaar
Gezusters

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de gezusters Bisschop een
bedrag van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij hun karveelschip met zeil en treil.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 232v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wijsman, Jan
Docter, Jan Florissen

samenvatting

Comparant verklaart voor alle zekerheid voor de borgtocht van 17-02-1696
ten behoeve van Jan Florissen Docter, groot ƒ140 c.g., als onderpand te
stellen zijn tractement en pretenties, van de stad en de Geestelijkheid te
ontvangen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

08-08-1696

Borg
Begunstigde

175

487

488

489

490

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 232v
Verklaring

DATUM: 07-09-1696

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schooneman, Jan

samenvatting

Comparant verklaart onder ede dat hij er niet in geslaagd is een borg te
vinden, zoals het decreet van de lage rechtbank voorschrijft, maar dat hij
bereid is de uitspraak te accepteren.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 233
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsen, Jan
Hagius, Benno

Comparant

DATUM:

14-09-1696

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Procurator

samenvatting

Comparant heeft een volmacht verstrekt aan procurator Hagius om namens
hem van zijn oom en voogd Berent Willemsen Stutien te eisen volledige
rekenschap af te leggen van het beheer van comparants goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 233
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where genaamd de Visel
Kampen, Oudestraat, naast Adam Krouwel de jonge
2. Huis, erf en where
Kampen, Broederstraat

comparanten

Velthoen, Joan
Bisschop, Egbert
Root, Maria

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Egbert Bisschop en diens
echtgenote een bedrag van ƒ650 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stelt hij de helft van zijn huis en zijn aandeel in een ander huis,
samen met zijn zusters in bezit.

bijzonderheden

Geen

RAK 98

FOLIO:

DATUM:

08-10-1696

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

233v

DATUM:

176

14-10-1696

Gemeensman
Echtpaar

491

492

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

Land genaamd het Smalle Land
Dronten

comparanten

Dijck, Johannes van
Smitt, Catharina
Benninck, Arent
Langenburgh, Elisabeth

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Arent Benninck en echtgenote
een bedrag van ƒ500 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij hun aandeel in een stuk land in Dronten, dat zij samen bezitten
met jonker Warner toe Boecop en de erven van Egbert Morrhe.
NB. In de kantlijn: op 17-07-1699 meldt schuldeiser te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 234
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Jannichjen
Kloecke, Henrick
Krissel, Adriaan Jansen

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 234
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Santen, Jan Henricksen
Mathieu, Jan
Krols, Margreta

DATUM:

18-11-1696

Wed. van Jan Kloecke
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

04-12-1696

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

samenvatting

Comparant, in de volksmond genaamd: met de Wijven, verklaart schuldig te
zijn aan Jan Mathieu en diens echtgenote een bedrag van ƒ100 c.g. wegens
arbeidsloon en geleverde materialen, tegen een vaatje rode meiboter per
jaar, waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn.

bijzonderheden

Geen

177

De bladzijden 235 t/m 263v zijn blanco.
493

494

495

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 264
Schuldbekentenis

DATUM:

30-08-1689

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd de Gouden Arend
Kampen, Oudestraat, tussen Dirck Meijer en Helmich Wolfsen

comparanten

Hoff, Leonardus
Meijer, Roelof
Tenckinck, Elsien

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Wijnkoper A‘dam
Echtpaar

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Roelof Meijer en diens echtgenote
een bedrag van ƒ1000 c.g. tegen ƒ4-10 c.g. per jaar. Als speciaal onderpand
stelt hij zijn huis, strekkend tot in de Hofstraat.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 264v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Egberts, Lubbechien
Twent, Lucas
Dattelen, Henrik Jansen van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Dirk en Niessien
Dirksen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk twee dukatons en
belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goede moeder behoort te doen, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 264v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Vloeddijk, hoek Kalverhekkenbrug

comparanten

Rechteren, Lubbert van
Lunse, Jan Clasen van der
Clasen, Aert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Hermina van Rechteren
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g.,
gevestigd op zijn huis en belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten
leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden
tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 14-10-1699 heeft comparant zijn huis verkocht, met

DATUM:

Wed. Dirk Dirksen
Voogd
Voogd

DATUM:

178

14-11-1689

Moeder

09-09-1690

Wdn. van Helena Henriks
Voogd
Voogd

Vader

toestemming van Schepenen en Raden en meldt, met zijn echtgenote Aeltjen
Willems, als onderpand voor het kindsdeel en de erfenis van haar gestorven
broer, te stellen hun huis aan de Vismarkt naast Willem Brunier.

496

497

498

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 265
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, buiten de Vispoort, aan de Vismarkt

comparanten

Rechteren, Lubbert van
Jurriaensen, Jan

DATUM:

09-09-1690

Schuldenaar
Schuldeiser

De erven van …

samenvatting

Comparant verklaart wegens uit te keren kinderbewijzen schuldig te zijn aan
de erven van Jan Jurriaensen en Helena Henriks, n.l. Helena, Henrik en
Jacobus Jansen een bedrag van ƒ350 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als
onderpand geldt zijn huis, waar nog een verplichting van ƒ200 g.g. op rust.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
Onderwerp

FOLIO: 265v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Campen, Leene van
Kolder, Evert
Brouwer, Gerrit

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 265v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Walraven, Lodewijk
Schutte, Egbert
Hanius, Franciscus
Beerthuijs, Jan Hermsen

DATUM:

28-11-1690

Wed. van Zweer Berentsen
Voogd
Voogd

DATUM:

179

Moeder

12-05-1691

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Gevolmachtigde
Verweerder

Procurator
Koopman A‘dam
IUDr

499

500

501

samenvatting

Comparant, met macht van substitutie, geeft op zijn beurt een volmacht aan
Franciscus Hanius om hem te vertegenwoordigen in zaken, met name tegen
Jan Hermsen Beerthuijs en echtgenote wegens een verzegelde brief dd 0412-1689 en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 266
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritsen, Leonardt
Teunissen, Abram
Lambertsen, Berent

samenvatting

Comparant verklaart zijn voogden te bedanken voor het goede beheer van
de erfenis van zijn grootvader Leonart Nickels en belooft hen te vrijwaren
van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 266v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rutgersen, Lambert
Rademaker, Dirk Berentsen
Reijners, Bartolt

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Steven, Rutger, Jan en
Henrickien Lamberts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ16
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 08-12-1710 verklaart Henrickjen Lamberts, met
echtgenoot Willem Oorthuijs, haar voogden te danken voor het beheer van
haar en de haar aangestorven goederen.

bijzonderheden

Naam overledene niet vermeld in de akte.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 266v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

12-10-1691

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

Wdn. van …..
Voogd
Voogd

DATUM:

180

20-04-1692

20-05-1692

Vader

502

503

comparanten

Stromberg, Lubbechien Lubberts
Meulen, Jannes ter
Jansen, Willem

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hillechien, Anna
Lisabeth en Leendert Seijn als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ60
c.g. samen, 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
goede vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 267
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen de Keulse Dom en de Gouden Arend

comparanten

Hoff, Leonard
Voorne, Gerhard

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerhard Voorne een bedrag van
ƒ375 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn huis,
waar nog een verplichting op rust van ƒ1000 c.g. ten behoeve van Roelof
Meijer, wijnkoper te Amsterdam.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 267v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Broederstraat, tussen de erven Blatt en de weduwe Jansen

comparanten

Kanneman, Lambertus
Passer, Jannechien Claes
Sabé, Pieter
Luloff, Albert
Munt, Nicolaas

DATUM:

Wed. Michiel Leonards
Voogd
Voogd

21-06-1692

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Moeder

IUDr
Burgemeester

26-07-1692

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Brgmst – voogd
IUDr – voogd
Med.drs – voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen
van secretaris Louwe Sluijter, een bedrag van ƒ700 c.g. tegen 6 procent, 5 bij
prompte betaling. Als speciaal onderpand stellen zij hun huis.

bijzonderheden

Geen

181

504

505

506

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 268
Volmacht

DATUM:

20-08-1692

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pouwelsen, Lucas
Bogaerts, Hermannus
Zutphen, Jan Michielsen van

samenvatting

Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Hermannus Bogaerts om
namens hem, comparant, van Jan Michielsen van Zutphen, in der minne of
gerechtelijk, betaling te eisen van ƒ9-10-0 c.g. die hem toekomen en alles te
doen wat daarbij noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 268
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rijcks, Lijssien
Evertsen, Arent
Evertsen, Berent

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 268v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bartholts, Lubbert
Peters, Lubbert
Polman, Peter

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jacob Lubberts als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ40 c.g. en belooft
hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Schuldenaar

DATUM:

19-09-1692

Wed. van Jan Pouwelsen
Voogd
Voogd

DATUM:

02-05-1693

Wdn. van Veleke Jacobs
Voogd
Voogd

182

Moeder

Vader

507

508

509

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 268v
Kinderbewijs

DATUM:

12-10-1693

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerbrants, Lijsabeth
Courtsen, Berent
Berentsen, Dirck

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Joost Hermsen als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot 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

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 269
Kinderbewijs

onroerend goed

Erf
Kamperveen

comparanten

Stoffersen, Lubbert
Hertsuijcker, Egbert
Veltman, Gerrit

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Christoffer Lubbertsen als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een aandeel in een erf te
Kamperveen, waarvan Henrick Backer de andere helft bezit, verder het
vierde deel van een bedrag van ƒ50 c.g. onbetaalde kooppenningen van het
huis door Henrick van Munster bewoont en belooft hem lezen, schrijven en
een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 269v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dircks, Lammichjen
Dircks, Toon
Luijtges, Steven

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Rutger, Dirck,
Engbert en Geesijn Geerts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een
bedrag van ƒ300 c.g., iedere zoon een veulen op 16 jarige leeftijd en de
dochter een bed met toebehoren en belooft hen lezen, schrijven, en naaien
te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

Wed. van Herman Jorissen
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 11-04-1694

Wdn. Henrickjen Hertsuijckers
Voogd
Voogd

DATUM:

16-04-1694

Wed. van Geert Rutgersen
Voogd
Voogd

183

Vader

Moeder

510

511

512

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 269v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Egberts, Lubbighjen
Lemker, secretaris
Jansen, Gijsbert

DATUM:

01-06-1694

Comparante
Momber
Koper

De kinderen van …

samenvatting

Comparante verklaart twee koeien te hebben ontvangen van de kinderen van
Gijsbert Jansen, gekocht uit comparantes boedel zonder recht van
eigendom.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 270
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen de erven Hoolboom en Henrick Corvemaacker
2. Twee huizen
Kampen, Buiten Nieuwstraat, naast de Drie Edammer Kazen; en Kerksteeg

comparanten

Asjes, Lambert
Jans, Aeltjen
Voorne, Gerhard
Dieders, Margreta

DATUM:

19-07-1694

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Brgm. – echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerhard Voorne en echtgenote
per jaar een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 5 procent per jar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun huis, overgedragen aan Jan Pouwelsen en nog
twee andere huizen.
NB. In de kantlijn: op 04-05-1736 verklaart de voogd over het kind van Jan
Otto van Ingen van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 270v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Walraeven, Lodewijck
Cominck, Jacobus

DATUM:

28-10-1695

Curator
Overledene

184

Erfgenamen van …

Eckelboom, Stijntjen

513

514

samenvatting

Comparant, door Schepenen en Raden van Zwolle aangesteld als curator
over de desolate boedel van Jacobus Cominck, verklaart tegen de erven van
Stijntjen Eckelboom, dat zijn borgtocht volstaat.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 270v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Holmaet, Lubbert Janssen
Biltinck, Berent
Boekdam, Berent Janssen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Anthonij
Lubberts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. samen 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

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 271
Kinderbewijs

onroerend goed

1. Landerijen
Wanneperveen en Hasselt
2. Een erf
Tussen Arnhem en Nijmegen
3. Diverse huizen

comparanten

Meer, ds Lucas van der
Eeckhoudt, Henrick
Ingen, Jurriaen van
Meer, Abraham van der

DATUM:

27-01-1696

Wdn. van Arentjen Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

13-10-1696

Wdn. van Margreta van Ingen
Voogd
Voogd
Voogd

Vader

Absent

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Adriaan Abraham van der
Meer als moeders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van een kapitaal
op het comptoir van Drenthe groot ƒ5000 c.g.; de helft van een kapitaal op
het comptoir van Vollenhove groot ƒ3000 c.g.; de helft van een pacht en van
landerijen; een vierde deel van een erf, verschillende huizen en andere
pretenties. Verder een bedrag van ƒ600 c.g. als uitkoop van de
huisinventaris, waarbij enige gouden ringen met en zonder diamant en de
pillengiften van zijn oom van der Meer niet zijn inbegrepen. Hij belooft hem
lezen en schrijven te laten leren en hem te laten studeren. De vader heeft het
vruchtgebruik van de vermelde goederen.

bijzonderheden

Details van het kinderbewijs in de akte.

185

515

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 272
Schuldbekentenis

DATUM:

28-11-1696

onroerend goed

Oliemolen met annexis
Kampen, buiten de Venepoort

comparanten

Bavinck, Lubbertus
Kuijpers, Jannichjen
Wijnhout, Heiltjen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Heiltjen Wijnhout een bedrag
van ƒ2500 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij
hun oliemolen.

bijzonderheden

Geen

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar

De bladzijden 272v t/m 283v zijn blanco.
516

517

518

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 284
Kinderbewijs

DATUM:

16-04-1689

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Maijken
Schrijver, Tobias
Fransen, Frans

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Jansen 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

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 284
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Calis, Mathijs van
Graef, Herman de

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Herman de Graef om zijn zaken waar
te nemen, hier en elders, in der minne of gerechtelijk en alles te doen wat
comparant zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig.

bijzonderheden

Geen

RAK 98

FOLIO:

Wed. van Johannes Imes
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

15-08-1689

Volmachtgever
Gevolmachtigde

284v

DATUM:

186

02-12-1689

519

520

onderwerp

Borgstelling

onroerend goed

Huis, erf en where met stal
Kampen, Buiten Nieuwstraat, tussen de erven Rhijnvisch en van der Meer

comparanten

Coops, Marten
Coops, Peter

Borg
Begunstigde

Luitenant

samenvatting

Comparant verklaart borg te staan voor zijn broer Peter Coops om de
geldboetes waartoe deze is veroordeeld binnen 4 à 6 weken te betalen. Peter
Coops belooft zijn broer schadeloos te stellen tegen 5 procent per jaar,
waarvoor hij zijn huis als onderpand stelt, dat door zijn broer Marten
verhuurd mag worden om zodoende schuld en rente te betalen.
NB. In de kantlijn: op 21-12-1689 meldt Peter dat zijn broer heeft betaald
voor hem een bedrag van ƒ353 c.g.; op 19-12-1692 heeft Marten ontvangen
ƒ200-18 c.g. van kapitein Arkel; op 05-07-1694 heeft Marten ten slotte ƒ206-2
c.g. ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 285
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lotteren, Margareta van
Wende, Johan Rijcksen van der
Bosem, Siourt van

DATUM:

03-05-1690

Comparante
Comparant
Voogd

Echtgenoot wed.
Overleden

samenvatting

Comparante bedankt haar overleden voogd Siourt van Bosem voor het
goede beheer van haar goederen. Verder verklaart zij nog schuldig te zijn
wegens een voorschot aan Johan Rijcksen van der Wende, gehuwd met de
weduwe van haar voogd, een bedrag van ƒ14-16 c.g, dat zij zo snel mogelijk
zal betalen; deze zal verder zijn best doen het geld dat comparante tegoed
heeft uit de boedel van haar grootmoeder en onder berusting is van Jan
Kiesen Bovenhoff, spoedig aan haar te laten uitbetalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 285v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meijers, Margareta
Meijer, Henrik
Speker, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Gijsbert Casparsen
Wijnhout als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. en belooft hem
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

DATUM:

25-09-1690

Wed. van Caspar Jansen Wijnhout
Voogd
Voogd

187

Moeder

521

522

523

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 286
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coops, Marten
Vogel, Louwe Jacobs
Linde, Johannes van der
Jacobsen, Jan
Aertsen, Jan
Broek, Henrik M. van den
Snel, Jan
Vogel, Rutger Willemsen

samenvatting

Namens zijn volmachtgevers, voogden over de kinderen van Berent
Jacobsen, erfgenamen van Hette Jacobsen, verklaart comparant degenen te
bedanken die de goederen van Hette Jacobsen hebben beheerd en beloven
hen te vrijwaren van alle aanmaningen, m.u.v. eventuele problemen met het
belegde kapitaal van ƒ100 c.g. ten laste van Albert Cappert.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 286v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Marrechien
Elburg, Steven Dirksen v.
Slaghboom, Henrik Jansen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Albert Albertsen
Slaghboom als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. en belooft
hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en alles te doen wat een
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 286v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coops, Marten

DATUM:

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Volmachtgever
Volmachtgever
Volmachtgever
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

Kerkmr. G.en C. Gasthuis
Voogd
Voogd
Voogd
Voogd

27-04-1691

Wed. Albert Jansen Slaghboom
Voogd
Voogd

DATUM:

Borg

188

18-02-1691

27-04-1691

Moeder

Coops, ds Johannes

524

525

526

Begunstigde

Predikant Zaandijk

samenvatting

Comparant heeft zich borg gesteld ten behoeve van zijn broer Johannes
voor een bedrag van ƒ8-6-0 c.g. dat Geertien Ibes beweert te missen aan
goederen uit het sterfhuis van vrouw Spiliardus.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 287
Volmacht

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, naast Jan de Poel

comparanten

Fockes, Margareta
Hoijer, Hermen Hermsen
Winterswijk, Jan Gerr.
Gennip, Willem Jansen v.

samenvatting

Comparanten verklaren volmachten te geven aan Hermen Hermsen Hoijer en
Willem Jansen van Gennip om hun belangen te behartigen in een bepaald
huis, waarvan de andere helft behoort aan Jan Hermsen de Hane, de
reparaties te laten uitvoeren, verhuren en/of verkopen, alles te doen wat
noodzakelijk is, zoals comparanten zelf gedaan zouden hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 287
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Blats, Marrechien
Storm, Roelof
Abelsen, Jan

samenvatting

Comparante bedankt haar voogd voor het goede beheer van haar vaders
goederen en belooft hem te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 287v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricks, Maria

DATUM:

20-06-1691

Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Wed. G. G. Winterswijk

03-08-1691

Comparante
Echtgenoot
Voogd

DATUM:

03-08-1691

Wed. van Seino Arentsen

189

Moeder

Dam, Gerrit van
Sluijter, Jan Henricksen

527

528

529

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Maria en Dina
Seinsen 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 behoort te doen, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 287v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coops, Marten
Lemker, N.N.

DATUM:

15-02-1692

Comparant
Ontvanger

Van Vollenhove

samenvatting

Comparant verklaart dat de ontvanger Lemker van Vollenho hem in
afrekening van het vuurstedegeld van 1689 een bedrag van ƒ1080 c.g. had
gevalideerd, geassigneerd door Herman Nuis en bedoeld voor de Heren
Camenaers over het jaar 1690, dat de assignatie niet was ingetrokken en dat
dus nu deze toekenning wordt vernietigd.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 288
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Breentien, Marten
Molenaar, Wijcher Gerrits
Jochems, Luchien

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Adam, Frerik en Henrik
Martensen Breetien als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ18
c.g. en ieder een tinnen schotel en belooft hen lezen, schrijven en een
handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 288v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

Wdn. van Henrickien Arents
Voogd
Voogd

DATUM:

190

13-04-1692

14-07-1692

Vader

530

531

532

comparanten

Joosten, Marrechien
Pastoor, Jan
Gerrits, Geertruijdt

Wed. van David Griften
Voogd
Voogd

Moeder

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Catarina, Sara en
Geertruijdt Davids als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ6 c.g.
en belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een
goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

NB. Naam 2 voogd moet zijn: Henrik Gerrits.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 289
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Doscher, Michel
Eeleken, Jan Gerritsen
Dorkman, Henricus

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Maria Sara Doscher als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g., drie
zilveren lepels, een zilveren vork gegraveerd met moeders naam en een
gouden ring met blauwe steen. Hij belooft haar lezen, schrijven en naaien te
laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 289
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Maria
Jansen, Hermen
Bartelsen, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter als vaders erfdeel te
hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft haar lezen, schrijven en naaien te
laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98

FOLIO:

e

DATUM:

20-08-1692

Wdn. van Sara Bouquet
Voogd
Voogd

DATUM:

29-10-1692

Wed. van Teunis Bartelsen
Voogd
Voogd

289v

DATUM:

191

Vader

19-12-1692

Moeder

533

534

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

Een stuk land genaamd in de Murik
Emmeloord

comparanten

Harms, Marreghien
Breecktenboss, Berent
Herms, Peter

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jannekien, Hendrick
en Cornelis Janssen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen haar
aandeel in een stuk land en ƒ40 c.g., waarvan de moeder voorlopig de
revenuen geniet en belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te
doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 04-07-1710 bedankt Wollem Olthuijs, echtgenoot van
Jannekien Janssen, de voogden; op 23-08-1718 doet Hendrick Janssen
hetzelfde.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 289v
Volmacht

onroerend goed

Huis, erf en where met hof
Kampen, Vloeddijk, t.o. de St. Jacobssteeg

comparanten

Petersen, Mewis
Meurs, Hermen van
Meurs, Maria van
Aenstoot, Gerrit
Broese, Hermen Jansen
Vrijdagh, Jan

samenvatting

Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Gerrit Aenstoot om
namens hen, na ontvangst van de koopsom, een huis dat aan Trijntien
Carsten heeft behoord over te dragen aan de kopers en verder de erfenis van
genoemd Trijntien af te wikkelen en te doen wat daarbij nodig is.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 290
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Vloeddijk, bij de stenen brug

comparanten

Lamberts, Marrichjen
Tongeren, Jan van
Kloecke, Henrick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jannes Lambertus en
Daniel van Doorne als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een

Wed. van Jan Cornelissen
Voogd
Voogd

DATUM:

21-12-1693

Volmachtgever
Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
Koper
Koper

DATUM:

13-03-1694

Wed. van Johannes van Doorne
Voogd
Voogd

192

Moeder

Moeder

bedrag van ƒ100 c.g., gevestigd op een huis tussen Jan Jacobsen de Backer
en de weduwe van secretaris Hooghstraaten en belooft hen lezen en
schrijven te laten leren en te doen wat een goede moeder verplicht is,
waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft voorlopig het vruchtgebruik
van de kindsdelen.

535

536

537

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 290v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stuirman, Machtelt
Nuis, H.
Tengberden, Theodorus van

samenvatting

Comparante verklaart zich borg te hebben gesteld voor haar zoon
Theodorus als ontvanger van de verponding van Kamperveen; zij heeft
afgezien van haar voorrechten als vrouw.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 290v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, bij de Geerstraat, waar de Bijenkorf uithangt

comparanten

Baltes, Melchior
Gerrits, Geertruijdt
Baars, Beeltien

DATUM:

20-04-1694

Comparante
Momber
Begunstigde

DATUM:

Wed. dr Arentsen
Secretaris
IUDr

26-04-1694

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. A. Santcamp

samenvatting

Wegens geleverde waren, verklaren comparanten schuldig te zijn aan
Beeltien Baars een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als
speciaal onderpand stellen zij hun huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 291
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen Jan Erkelens en de steeg

comparanten

Voskuil, Maria
Landsdouwe, Anna E. vd

DATUM:

193

06-07-1694

Schuldenares
Schuldenares

Wed. vd Landsdouwe

Lemker, secretaris
Voorne, Gerhard
Dieders, Margareta

538

539

540

Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan burgemeester Gerhard Voorne
en diens echtgenote een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als
speciaal onderpand stellen zij hun woonhuis.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 291v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Oldenseel, Machteltien Herms v.
Sluijter, Nicolaas
Linde, Jan van der

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Hermannus Pos als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g. en een bed
met toebehoren en belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten
leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 292
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Malade, Maria de
Hoff, A.
Heide, Clamor ter
Leonarts, Johannes

samenvatting

Comparante verklaart een volmacht te hebben verstrekt aan Clamor ter
Heide om haar zaken waar te nemen, vooral die tegen de weduwe van
Johannes Leonarts en Barbara Plancius om uit de boedel het bedrag te
vorderen dat comparante toekomt.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 292
Kinderbewijs

DATUM: 23-08-1694

DATUM:

Wed. Jan Pos
Voogd
Voogd

16-10-1694

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde
Overledene

DATUM:

194

Moeder

25-10-1694

Wed. Jac. Leonarts
Secretaris

541

542

543

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Marrichjen
Gerrits, Asjen
Velthuijs, Henrick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aeltjen, Joan en
Annichjen Teunis als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot
en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 292v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gabriels, Maria
Everts, Heerke
Kloecke, Henrick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Anna en Gabriel als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd twee zilveren dukatons samen en
belooft hen goed op te voeden en een goede moeder te zijn, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 292v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrix, Maria
Keppel, Jan Aertsen
Teunissen, Antonij

samenvatting

Comparante verklaart haar voor minderjarige zoon Jacob Henrix als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een halve gulden en belooft hem goed op te
voeden en een goede moeder te zijn, waarmee de voogden tevreden zijn. De
vader is gesneuveld in de veldslag bij Fleurus in 1690.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 292v
Verklaring

Wed. Teunis Dircksen
Voogd
Voogd

DATUM:

12-11-1694

Wed. van Claes Evertsen
Voogd
Voogd

DATUM:

195

Moeder

18-12-1694

Wed. van Henrik Jacobs
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

09-05-1695

Moeder

544

545

546

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Croix, Marie de la

samenvatting

Comparante, weduwe van Abram van der Meer en wonend in Kampen,
verklaart dat zij heeft vernomen dat enige personen in Frankrijk beweren dat
zij geld tegoed hebben van haar overleden echtgenoot. Zij meldt echter dat
zij afziet van de gemeenschap van goederen zoals afgesproken in de
huwelijkse voorwaarden, opgesteld in Frankrijk in Poitiers dd 24-02-1672 en
dat zij alleen haar bruidsschat en enige voordelen van zijn goederen opeist
volgens dat contract.

bijzonderheden

Akte is in het Frans gesteld.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 293
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobs, Marrichjen
Simonssen, Gerbrant
Ovinck, Jacob Gerritsen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Albert en Simon
Jansen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd alle lijfstoebehoren en
voor haar dochter Engele Jans ƒ3 c.g. en naailessen en belooft te doen wat
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 293v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Becque, Marie de le
Becque, Jacqueline de le
Nuis, H.

Wed. van Abram van der Meer

DATUM:

17-09-1695

Wed. van Jan Simonsen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

22-06-1695

Comparante
Comparante
Momber

Secretaris

samenvatting

Comparanten bedanken hun vader Louis de le Becque voor het goede
beheer van hun moeders erfenis en beloven hem te vrijwaren van alle
aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98

FOLIO:

293v

DATUM:

196

23-09-1695

547

548

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, bij de Geerstraat, waar de Bijenkorf uithangt

comparanten

Baltes, Melchior
Meuleplek, Maria
Meijer, Roelof

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Wijnkoper A‘dam

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Roelof Meijer wegens geleverde
wijn een bedrag van ƒ209-10 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal
onderpand geldt hun huis, waar de hoedenmaker in woont.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 294
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jurriaens, Margrieta
Clasen, Herman
Graef, Henrick de

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jurrien Jacobsen 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

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 294v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Barensteijn, Margreta
Camelink, Dirk
N.N., Cornelis

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrik en Berent
Jans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk een rijksdaalder en
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Achternaam voogd niet vermeld.

DATUM:

28-11-1695

Wed. van Jacob Boeslakij
Voogd
Voogd

DATUM:

08-01-1696

Wed. van Jan Dirksen
Voogd
Voogd

197

Moeder

Moeder

549

550

551

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 294v
Kinderbewijs

DATUM: 28-04-1696

onroerend goed

1. Diverse stukken land
Oosterwolde, het Noordermark en meer
2. Huis, erf en where met een huurhuisje
Kampen, Hofstraat,
3. Huis, erf en where
Kampen, Venestraat, bewoond door Jan Jansen Kressel
4. Huurhuisje
Kampen, Weemesteeg, bewoond door Jan Meulenbeek

comparanten

Kempe, Margrieta
Hof, Mijnerdt van den
Ems, Andries van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrikien en Lucas
Kijrsen Dinkstede als vaders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van
diverse stukken land, de helft van diverse verzegelingen, o.a. op de stad
Hasselt, de helft van een huis, dat nog bezwaard is, nog enige andere huizen
en verder ieder een kapitaal van ƒ100 c.g., een uitzet en de lijfstoebehoren.
Zij belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Details in de akte.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 295v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coops, Merten
Horema, Pieter
Raterinck, Henrick

Wed. van Kijr Jansen Dinkstede
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

14-05-1696

Borg
Borg
Ontvanger

IUDr
IUDr

samenvatting

Volgens de voorschriften van de provincie, hebben comparanten zich borg
gesteld en behoeve van Henrick Raterinck, ontvanger van het
schoorsteengeld en duizendste penning van een deel van de stad, voor de
correcte uitoefening van diens functie.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 295v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hansen, Michiel
Michielsen, Hernick
Linde, Jan van der

DATUM:

10-06-1696

Comparant
Voogd
Voogd

198

552

samenvatting

Comparant, zoon van Hans Michielsen Novenbergh, bedankt zijn voogden
voor het goede beheer van de erfenis van zijn grootmoeder Hillechien Lucas
en belooft hen te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 296
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hof
Brunnepe, op den Noord

comparanten

Gerrits, Menso
Rutgerssen, Claas
Rooijer, Jan Gerritsen
Teunis, Catharina

samenvatting

Comparanten, voogden over de kinderen van Hermen Peterssen, verklaren
schuldig te zijn aan Jan Gerritsen Rooijer en echtgenote een bedrag van
ƒ150 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij een
huis, toebehorend aan de pupillen.

bijzonderheden

Zie Apostille dd 22-06-1696.

DATUM:

25-06-1696

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Voogd
Voogd
Echtpaar

De bladzijden 296v t/m 308v zijn blanco.
553

554

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 309
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

Huis, erf en where met hof en stal
Kampen, Burgwal, naast Rutger Erkelens

comparanten

Vooght, Nicolaas Maximiliaen de
Hettenburgh Alexandrina van
Heerde, Lubbechien Jans van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Lubbechien Jans van Heerde
een bedrag van ƒ1000 c.g. tegen 6 procent, bij prompte betaling 5 procent.
Als speciaal onderpand stellen zij hun woonhuis.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 309v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cornelis, Neeltien
Hertsuijker, Cornelis

DATUM:

20-04-1689

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

13-01-1690

Comparante
Voogd

199

Echtpaar - ltn

Wed. H. Albertsen

Munnen, Jan van

555

556

Voogd
e

samenvatting

Comparante bedankt de voogden over de kinderen uit het 1 huwelijk van
haar overleden echtgenoot voor het goede beheer van de goederen van hun
moeder; zij zegt dit als wettige erfgename van Henrik Albertsen.
NB. In de kantlijn: op 16-11-1705 bedankt Egbert Henricksen zijn voogden
voor het goede beheer van zijn ouderlijke goederen en vrijwaart hen van alle
aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 309v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Munt, Nicolaes
Fuijck, Henrick

samenvatting

Comparant heeft zich borg gesteld ten behoeve van Henrick Fuijck voor het
geld dat deze heeft ontvangen van mr Henrick Rande en de voogden over de
kinderen van Gerrit Warnersen, als kopers van het land door de weduwe
Eckelboom aan hen verkocht en waarvan de opbrengst bedoeld is ter
aflossing van het kapitaal dat begunstigde heeft geleend van de weduwe.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 310
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Peters, Neeltien
Jansen, Hermen
Veltcamp, Claes Lucassen
Crol, Willem Jansen
Rutgersen, Lambert

DATUM:

08-06-1693

Borg
Begunstigde

DATUM:

14-05-1694

Comparante
Momber
Voogd
Voogd
Voogd

Echtgenoot

samenvatting

Comparante, dochter van Peter Jacobsen Velthuijs, bedankt haar voogden
voor het goede beheer van haar ouderlijke goederen en belooft hen te
vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

De bladzijden 310v t/m 315v zijn blanco.
557

Med. Dr.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 316
Kinderbewijs

DATUM:

200

08-01-1696

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Holsteijn, Otto ten
Erkelens, Jacob
Sterke, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Femmechien, Orseltien,
Otto en Wolter als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk een halve
rijksdaalder 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

Wdn. van Hermtien Wolters
Voogd
Voogd

Vader

De bladzijden 316v t/m 319v zijn blanco.
558

559

560

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 320
Kinderbewijs

DATUM:

16-09-1689

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Greve, Peter de
Scholte, Henrick
Peters, Lambert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Claes, Antoni en
Magdalena Peters als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ2c.g.
en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 320
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tollius, Philip Cornelius
Marle, Reijnier van
Hoff, Albert

samenvatting

Comparant bedankt zijn voogden voor het goede beheer van zijn goederen
en papieren en belooft hen te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 320v
Schuldbekentenis

Wdn. van Magdalena Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

201

23-09-1689

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

19-04-1690

IUDr
Burgemeester
Secretaris

561

562

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ringelduijf, Pouwel
Walewijk, Johanna
Reijnties, Claes

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Brouwer

samenvatting

Comparanten verklaren dat Claes Reijnties, zoetelaar, deels vanwege een
voorschot en deels vanwege een borgtocht voor de paardenkar en andere
materialen, van hen tegoed heeft een bedrag van honderd rijksdaalders, dat
zij hem zullen teruggeven op het einde van de veldtocht, omdat zij zonder
die artikelen niet kunnen werken. Zij hebben geen recht van eigendom en
beloven eventuele schade te zullen vergoeden.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 321
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Botervatsteeg, tussen burgemeester R. van Marle en de Hofstraat

comparanten

Dijck, Peter Egberts van
Willems, Jannechien
Smitt, mr Willem
Post, Simon Rutgersen

DATUM:

19-05-1690

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd - chirurgijn
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over het kind van
Albert Engbertsen een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als
speciaal onderpand geldt hun huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 321v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Petertien
Jager, Gerrit
Cock, Hermen Jansen
Dop, Mathijs

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Stijntien
Timensen Cock als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van
ƒ2000 c.g., de zoon een paard en de dochter een bed met toebehoren en een
koe. Zij 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.
NB. In de kantlijn: op 20-05-1697 bedanken Jan en Stijntien hun voogden
voor het beheer van hun vaders goederen en vrijwaren hen van alle
aanspraken.

DATUM:

31-12-1690

Wed. van Timen Jansen Cock
Voogd
Voogd
Voogd

202

Moeder

563

564

565

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 321v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Olican, Pieter
Bruijn, Reinier de

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te stellen voor Reinier de Bruijn, getrouwd
met de weduwe van Marius van Erpecum ten behoeve van de erven van
Berent Noorbergen voor wie Adriaen van Hoorn zich borg heeft gesteld.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 322
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kempe, Peter
Sabé, Jan

DATUM:

10-02-1691

Borg
Begunstigde

DATUM:

01-05-1691

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Jan Sabé om hier en elders
namens hem op te treden en alles te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 322
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat, tussen van B. C. van Berkum en E. W. Smit

comparanten

Dijk, Peter Elbertsen van
Smit, Judith
Smit, Willem

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem Smit een bedrag van
ƒ250 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
huis.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

203

13-08-1691

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

566

567

568

569

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 322v
Kinderbewijs

DATUM:

06-01-1692

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ovink, Peter Egbertsen
Ovink, Jacob Gerritsen
Willemsen, Mathijs

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jacobjen en Marrechien
Peters als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ6 c.g. en belooft hen
lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 323
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Curtenius, ds Peter
Veene, Johan

samenvatting

Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Johan Veene om hem,
comparant, te vertegenwoordigen in zijn zaak tegen zijn tante de weduwe
Stercke en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is, alsof hij zelf aanwezig
was.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 323
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Struijck, Peter
Hanius, Fr.

Wdn. van Fijtte Martens
Voogd
Voogd

DATUM:

11-02-1692

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Vader

Hoogeveen

04-04-1692

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht verstrekt te hebben aan Fr. Hanius om
zijn zaken waar te nemen, in en buiten rechten en daarbij te doen wat nodig
is.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 323v
Schuldbekentenis

DATUM:

204

14-07-1692

570

571

572

onroerend goed

Hof
Brunnepe, St. Nicolaasdijk, tussen de stadswei en Albert H. Vos

comparanten

Bos, Peter Willemsen van den
Jansen, Eeftien
Jans, Aeltien

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. B. H. Gooij

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Aeltien Jans een bedrag van ƒ76
c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun hof.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 324
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cellis, Peter Fransen
Geurtsen, Dirk
Fransen, Claas

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Frans Petersen als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ15 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

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 324
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meurs, Pieter van
Manschott, Meijnard
Smitt, Jan Wijertsen

samenvatting

Comparant, roededrager, verklaart voor zijn minderjarige dochter Catharina
Geertruijdt van Meurs als moeders erfdeel te hebben gereserveerd alle
lijfstoebehoren, waarvan de inventaris aan de voogden is overhandigd en
belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en alles te doen wat een
goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98

FOLIO:

DATUM:

29-10-1692

Wdn. van Gesien Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

08-11-1692

Wdn. van Catharina Manschott
Voogd
Voogd

324v

DATUM:

205

Vader

17-12-1692

Vader

573

574

onderwerp

Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sabé, Pieter
Graef, Herman de

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij hun 2/3 deel van de kooppenningen van het
huis van wijlen burgemeester Wijngerden, gekocht door Jan Ridder, met de
renten aan dr Helmich Wolfsen hebben overgedragen en dat koper zijn
verdere betalingen ook aan Helmich Wolfsen moet doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 325
Schuldbekentenis

onroerend goed

Eekmolen met behuizing en schuren
Kampen, buiten de Hagenpoort

comparanten

Coops, Peter
Coops, Marten
Indies, Catharina

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn broer Marten een bedrag van
ƒ800 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij de helft
van zijn eekmolen cum annexis, in gemeenschap bezeten met burgemeester
Eeckholt.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 325v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat, tussen R. Ridder en J. J. van Ehe

comparanten

Swanenburgh, Peter Dircksen
Krouwel, Adam - de oude

samenvatting

Comparant, voogd over de kinderen van Gerrit Wernelman en Annechien
Schuckinck, verklaart, met toestemming van Schepenen en Raden, schuldig
te zijn aan Adam Krouwel sr, als voogd over de kinderen van Thijs Jansen
Worst, een bedrag van ƒ250 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stelt hij het ouderlijke huis van zijn pupillen.
NB. In de kantlijn: op 03-11-1693 hebben Peter Ridder, voorzoon van
Annechien Schuckinck en diens echtgenote Trijntien Willems, ingestemd
met de inhoud van de akte.

bijzonderheden

Geen

Comparant
Comparant

Burgemeester

e

DATUM:

09-02-1693

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

DATUM:

206

Luitenant
Echtpaar

28-10-1693

Schuldenaar
Schuldeiser

Voogd
Voogd

575

576

577

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 326
Kinderbewijs

DATUM:

11-12-1693

onroerend goed

1. land genaamd het Grote Blik
Mastenbroek
2. land genaamd Mullers Land
Mastenbroek
3. huis en hof
Kampen, Vloeddijk, bewoond door Delbeque

comparanten

Bondam, Peter
Croese, Dirk
Mastricht, Thijs van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Abram Bondam als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd diverse stukken land in
Mastenbroek, een huis met een klein huisje erachter bewoond door
comparants moeder, 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

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 326v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Weteringe, Petrus van de
Reijerink, Berent
Brink, Jan
Straelsont, Jurrien van

samenvatting

Comparant, oom en gevolmachtigde van Henrik van Gogh, bedankt de
voogden voor het goede beheer van de erfenis van Jan Pietersen Nijstat en
Jennechien Henricks van Gogh en vrijwaart hen van alle aanspraken.
NB. In de kantlijn: op 25-04-1701 bedankt Henrik van Gogh zijn oom voor het
beheer van zijn penningen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 326v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Peters, Philip
Hermsen, Peter
Meersijn, Jacobus van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Peter en Hermen Philips
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk een halve rijksdaalder en

Wdn. van Sara Poortenaer
Voogd
Voogd

DATUM:

26-06-1694

Comparant
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

Ontvanger

27-12-1694

Wdn. van …..
Voogd
Voogd

207

Vader

Vader

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

578

579

580

bijzonderheden

Naam overledene niet vermeld in de akte.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 327
Volmacht

onroerend goed

Tjalkschip

comparanten

Slooten, Peter Claassen van
Hanius, Fr.

DATUM:

29-06-1695

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant, voogd over de kinderen van Jeltje Claassen, heeft een volmacht
verstrekt aan F. Hanius om namens hem op te treden in de procedure tegen
Simon Omius wegens een tjalkschip en te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 327
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Broekmans, Petertien
Wende, Jans van der
Veene, Arent van den

DATUM:

26-09-1695

Comparante
Voogd
Voogd

Burgemeester
Overleden

samenvatting

Comparante verklaart haar voogden te bedanken voor het goede beheer van
haar ouderlijke goederen en vrijwaart hen van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 327v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nucke, Pieter
Nucke, Cornelis
Hanius, Franciscus

DATUM:

21-10-1695

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan Franciscus Hanius
om hun zaken waar te nemen en alles te doen wat zij zelf gedaan zouden
hebben, indien aanwezig.

bijzonderheden

Geen

208

581

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 327v
Borgstelling

DATUM:

25-05-1696

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Eeckholt, Peter
Vollenhove, Arnout
Eeckholt, Antonij

samenvatting

Comparanten hebben zich borg gesteld voor Antonij Eeckholt als ontvanger
van de verponding van Mastenbroek.

bijzonderheden

Geen

Borg
Borg
Begunstigde

Burgemeester
Klerk provincie

De bladzijden 328 t/m 337v zijn blanco.
582

583

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 338
Schuldbekentenis

DATUM:

21-05-1689

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Kalverhekkenweg, tussen W. Henricks en M. Middeldorp

comparanten

Korssien, Roeloff
Jans, Trijntien

Schuldenaar
Schuldeiseres

Wed. J. Ibinck

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Trijntien Jans een bedrag van ƒ50
c.g. wegens gekochte en gerepareerde goederen tegen 5 procent per jaar.
Als speciaal onderpand geldt zijn huis, waar nog een verplichting op rust
t.b.v. Govert Cornelissen Oedekerk.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 338v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen burgm. H. ter Burgh en J. van de Weteringe

comparanten

Breda, Rutger van
Erkelens, Rutger
Nuis, Herman

samenvatting

Comparanten, voogden over Caspar Wijnties, verklaren schuldig te zijn aan
de Geestelijkheid van deze stad een bedrag van ƒ282 c.g., t.b.v. hun pupil,
tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij een huis,
strekkend met een doorgang tot in de Hofstraat, dat hun pupil uit een
boedelscheiding heeft verkregen.

DATUM: 22-04-1690

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldenaar

209

Griffier - voogd
Hopman - voogd
Secretaris – voogd

584

585

586

bijzonderheden

Zie Apostille dd 18-11-1689.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 339
Schuldbekentenis

onroerend goed

Zie akte nr. 583

comparanten

Breda, Rutger van
Erkelens, Rutger
Nuis, Herman
Weeshuis

samenvatting

Comparanten, voogden over Caspar Wijnties, verklaren schuldig te zijn aan
het Weeshuis van de stad een bedrag van ƒ268 c.g. tegen 5 procent ten
behoeve van hun pupil. Als speciaal onderpand geldt het huis van de pupil.

bijzonderheden

Zie Apostille dd 18-11-1689.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 339v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat, bewoond door dr Lulofs

comparanten

Sluijter, Rensien
Sluijter, Nicolaas
Vriese, Johanna

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Johanna Vriese een bedrag van
ƒ600 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt haar
aandeel in een huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 340
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hooft, Rudolpha
Wolfsen, Helmich
Wende, Jan Rijksen v.d.

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Margareta van de
Wende als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ2000 c.g.,
een zilveren bord en beker en later een uitzet naar behoren. Zij belooft haar

DATUM:

22-04-1690

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser

Griffier - voogd
Hopman - voogd
Secretaris - voogd

DATUM: 06-06-1690

Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

DATUM:

210

Wed. Lambert Eekholt
Broer

07-05-1691

Wed. Johannes van de Wende
Voogd
Voogd

Moeder
IUDr

lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat van een goede
moeder wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.

587

588

589

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 340v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Feith, Rhijnvisch
Hanius, Fr.

samenvatting

Comparant heeft een volmacht verstrekt aan F. Hanius om zijn zaken waar te
nemen, in het bijzonder die tegen Jan Jansen Joncker en daarbij alles te
doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 341
Borgtocht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rutgers, Roelof
Rutgers, Jan
Bleekvelt, Albert
Meeussen, dr Herman
Sabé, burgemeester

DATUM:

23-11-1691

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Elburg
IUDr

09-01-1691

Comparant
Comparant
Comparant
Gevolmachtigde
Beheerder

Echtg. F. Rutgers
Namens de afwezigen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Geertien Rutgers, gewezen echtgenote van
Lubbert Blat, verklaren in plaats van een borgtocht t.b.v. de eventuele
aanspraken op het sterfhuis, aan burgemeester Sabé te hebben
overhandigd een obligatie van ƒ400 c.g. ten laste van Johannes Telemans uit
Zwolle, om als onderpand te dienen.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 341v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat, hoek Schapensteeg,

comparanten

Eeckhout, Roelof
Voss, Janneke
Haen, Pieter de

DATUM:

09-06-1692

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

211

Echtpaar
Korenkoper A‘dam

Matthijsen, Jan

590

591

592

Schuldeiser

Idem

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn wegens geleverd zaad aan twee
korenkopers uit Amsterdam een bedrag van ƒ350 c.g. tegen 4 procent per
jaar. Als speciaal onderpand geldt haar woonhuis, naast de weduwe
Hooghstraten, strekkend tot in de Hofstraat, waar nog een verplichting op
rust.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 342
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Marle, Reinier van
Albertsen, Elias

samenvatting

Op verzoek van Herman Jansen Kuijper, heeft comparant zich borg gesteld
voor het bedrag van ƒ60 c.g. dat Elias Albertsen tegen mei 1693 als huishuur
en schoorsteengeld moet betalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 342
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Keizerstraat, tussen J. Denecamp en B. Straatman

comparanten

Borreman, Reijnder
Sluiters, Johanna
Keppel, Aert

DATUM:

06-12-1692

Borg
Begunstigde

DATUM:

Burgemeester

31-07-1694

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
De erven van …

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de erven van Aert Keppel een
bedrag van ƒ250 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij hun huis, nu bewoond door de weduwe van Jan de Veele, wever,
en waarvan de huur zal dienen om de rente te betalen.
NB. In de kantlijn: op 25-10-1699 hebben de erven de akte overgedragen aan
Pieter Homma en Johanna Raterinck.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 342v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

212

01-11-1694

593

594

595

comparanten

Greve, Peter de
Hansen, Arent
Kock, Albert

Wdn. van Janneken Henricks
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Hermtjen Peters als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 c.g. en belooft haar lezen,
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 342v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Potholt, Robert
Sabé, Jan

DATUM:

Vader

15-02-1695

Borg
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Jan Sabé om namens
hem, comparant, zijn zaken te regelen, in der minne of gerechtelijk, in het
bijzonder die tegen het erfhuis van de erven de Beijer en daarbij alles te
doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 343
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henriks, Petertien
Henriksen, Kijr
Trijp, Jan Gerritsen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Marrechien Jansen als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g. en een kist en zij belooft haar
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 343v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

09-10-1695

Wed. van Jan Melisen
Voogd
Voogd

DATUM:

213

30-11-1696

Moeder

comparanten

Petersen, Reijner
Wijchers, Willemtjen
Meijer, Wolterus

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Echtpaar
IUDr

samenvatting

Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Wolterus Meijer om al hun
zaken, in of buiten rechten, waar te nemen en daarbij alles te doen wat
noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

De bladzijden 344 t/m 352v zijn blanco.
596

597

598

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 353
Volmacht

DATUM:

02-05-1689

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Deehn, Sophia Mettha van
Meijer, Wolterus
Schaep, Wolter Johan

samenvatting

Comparante heeft een volmacht verstrekt aan haar echtgenoot om alle
goederen, roerende en onroerende, actien en credieten te administreren, de
revenuen te ontvangen en alles te doen wat comparante, indien aanwezig,
ook gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 353v
Verklaring

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Ram, Simon
Ram, Frederik

samenvatting

Comparanten, aangestelde administrateurs over de fideicommissaire
goederen van wijlen burgemeester Everhard Ram, verklaren conform de
uitspraak van Schepenen en Raden dezer stad dd 13-08-1685 voldaan te zijn
en af te zien van de verdere administratie van de goederen, die zij overlaten
aan secretaris Doude de Bour, die heeft gemeld deze taak zorgvuldig uit te
voeren.

bijzonderheden

Details in de akte.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 354
Volmacht

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

24-07-1689

Comparant
Comparant

DATUM:

214

Echtg. W. J. Schaep
IUDr

19-11-1689

IUDr – burgem. Steenwijk
Burgemeester Steenwijk

599

600

601

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cornelissen, Steven
Hanius, Fr.

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te hebben verstrekt aan F. Hanius om
namens hem al zijn zaken waar te nemen en alles te doen wat daarbij
noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 354v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aerts, Swaentien
Pouwelsen, Jan
Gerritsen, Jan

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 354v
Transport van rechten

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lensink, Sander
Janssen, Geesken

samenvatting

Namens zijn vrouw, verklaart comparant voor een bedrag van ƒ162-10-0 c.g.
door hem ontvangen, aan de weesmeesters van de stad Kampen het recht
op de erfportie te hebben overgedragen, waarop zijn vrouw, vanwege de
nalatenschap van Machtelt Jacobs, echtgenote van Jan Coster, recht had.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 355
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Schout Emmeloord
IUDr

13-02-1690

Wed. van Lambert Gerritsen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

13-05-1690

Comparant
Volmachtgeefster

DATUM:

215

22-06-1691

comparanten

602

603

604

Steenhuijsen, Salomon
Graef, Herman de

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Tollenaar v. Kampen

samenvatting

Comparant heeft een volmacht verstrekt aan zijn zwager Herman de Graef
om in der minne of gerechtelijk al zijn zaken waar te nemen en daarbij te
doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 355
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrits, Saertien
Bentheim, Ant. van
Roelofsen, Berent
Dirxen, Jacob

DATUM:

01-02-1692

Comparante
Momber
Voogd
Voogd

Secretaris

samenvatting

Comparante, dochter van Gerrit Roelofsen, heeft haar voogden bedankt voor
het goede beheer van de goederen en vrijwaart hen van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 355v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cremer, Steven Abrahamsen
Alberts, Webbetien
Jacobsen, Dirk

DATUM:

25-06-1692

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Wed. A. Cremer

samenvatting

Comparant die een volmacht heeft van Webbetien Alberts met het recht van
substitutie, heeft op zijn beurt een volmacht verstrekt aan Dirk Jacobsen om
binnen de stad Kampen voor hem en voor haar op te treden en alles te doen
wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 355v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Steven
Biele, Jacob

DATUM:

14-07-1692

Wdn. van Grietien Henriks
Voogd

216

Vader

Jansen, Henrik

605

606

607

Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Trijntie Stevens als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ2 c.g. en belooft haar lezen,
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 356
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Twent, Seger
Worst, ds Everhardus
Wende, Johannes van de

DATUM:

30-07-1692

Wdn. van Stijntie van Doorne
Voogd
Voogd

Vader
Chirurgijn

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Stijntien en Evert Twent
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk een bedrag van ƒ100 c.g. en
belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 356
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Beekman, Stijntien
Trijp, Jan
Cojer, Jan Gerritsen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hermannus, Jan Dirk
en Berentien van Nieuenburgh als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk
één dukaton en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten
leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 356v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

06-03-1693

Wed. Berend J. van Nijenburgh
Voogd
Voogd

DATUM:

217

13-03-1693

Moeder

comparanten

608

609

Omius, drSimon
Worst, Hester
Worst, ds Everhardus
Hartsen, Abigael

Schuldenaar
Echtgenote
Schuldeiser
Schuldeiseres

Predikant
K‘veen - echtpaar

samenvatting

Comparant, die volgens de huwelijkse voorwaarden zijn vrouw hiervan
uitsluit, verklaart schuldig te zijn aan ds Everhardus Worst een bedrag van
ƒ2000 c.g. om schulden te betalen, tegen 4 procent per jaar. Als speciaal
onderpand geldt zijn bibliotheek met alle aanwezige en nog te verkrijgen
boeken.
NB. In de kantlijn: op 02-06-1713 meldt schuldeiser te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 357
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Alberts, Stijntien
Schinckel, Jan Meeuwissen

samenvatting

Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan Jan Meeuwissen
Schinkel om haar aandeel in de erfenis van Jan Kierssen Bovenhoff te
regelen en te ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 357v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Doornink, Sara
Meer, ds Lucas van der
Eekholt, Antonij
Doornink, Marens

DATUM:

23-05-1693

Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

DATUM:

Wed. H. Jurriaensen

20-12-1693

Wed. ds Johannes Foccoma
Voogd
Voogd
Voogd

Moeder
Ontvanger M‘broek

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Alida Susanna,
Susanna en Rudolph Marcus Doornink als vaders erfdeel te hebben
gereserveerd een bedrag van ƒ6000 c.g. en belooft hen lezen, schrijven,
naaien en wat verder nodig is te laten leren; zij geniet voorlopig het
vruchtgebruik, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

218

610

611

612

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 357v
Kinderbewijs

DATUM:

11-04-1694

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Luitjes, Steven
Kock, Herman
Slachter, Claas Henriksen
Jacobs, Foppe

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Kunnighjen, Luitjen,
Geesjen, Dirck en Gerrit Stevensen als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd samen een bedrag van ƒ200 c.g. en de lijfstoebehoren en
belooft hen lezen, schrijven, naaien en wat verder nodig is te laten leren en
te doen wat van een goed vader wordt verwacht, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 358
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Eckelboom, Stijntjen
Lemker, secretaris
Andries, Geertjen

Wdn. van Jannighjen Dircks
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

19-04-1694

Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

Wed. Jacob v. Heerde
Wed. Jan D. Bosch

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Jan Dircksen
Bosch een bedrag van ƒ170 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand geldt haar karveelschip en haar meubilaire zaken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 358v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wessels, Stijntien
Deventer, Jan Jelissen v.
Pastoor, Jan Fransen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Egbert Rentink 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 verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

219

15-11-1694

Wed. van Willem Rentink
Voogd
Voogd

Moeder

613

614

615

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 358v
Kinderbewijs

DATUM:

01-12-1694

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vos, Stoffel Hugo
Hulsbergen, Berent Gerritsen
Snel, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Stoffelsen Vos als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ450 c.g. en de
lijfstoebehoren, waarvoor hij al zijn goederen als onderpand stelt en belooft
te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 24-01-1696 heeft comparant de voogden bedankt voor
hun administratie; de zoon is overleden bij de belegering van de stad
Namen.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 359
Verklaring

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Rutgersen, Stijntien
Hulleman, Gerrit Clasen
Velthuijs, Engbert

samenvatting

Comparante verklaart van haar broer Engbert Velthuijs het geld te hebben
ontvangen waarop zij recht had uit de boedel van haar ouders Rutger
Willemsen en Geertien Engberts op de Hoge Esch, net zoals haar zuster
Frerikien Rutgers Velthuijs. Zij heeft geen verdere aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 359
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wissinck, Simon
Bouwhuijs, Engbert
Manschott, Maindert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Matheus, Jan, Henrick
en Susanna Hester Wissinck als moeder erfdeel te hebben gereserveerd
samen een bedrag van ƒ400 c.g., te versterven van het ene kind op het
andere en een behoorlijke uitzet voor de dochter en belooft hen lezen,
schrijven, naaien en een handwerk te laten leren, waarmee de voogden
tevreden zijn.

Wdn. van Petertjen Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

23-02-1695

Comparante
Echtgenoot
Broer

DATUM:

Echtpaar

02-07-1695

Wdn. van Susanna van Zutphen
Voogd
Voogd

220

Vader

Vader

616

617

618

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 359v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Eckelboom, Stijntien
Nuis, H.
Oort, Willem Teunissen vd
Henriks, Henrickien

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Willem Teunissen van der Oort en
echtgenote wegens zeilmakersbezigheden een bedrag van ƒ170 c.g. tegen 5
procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij haar karveelschip, dat
tegenwoordig hier in het Veer vaart.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 360
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrits, Soete
Ehe, Jan Jansen van
Winkel, Gerrit te

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lubbert en Marie
Jacobs als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ650 c.g.
en ƒ17-10 c.g. van de verkoop van de kleren; verder zakdoeken, hemden,
zilveren knopen en andere zilveren voorwerpen, een nieuw bed met
toebehoren 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.
NB. In de kantlijn: op 24-04-1719 heeft Lubbert Groen de voogden bedankt.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 360v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Eckelboom, Stijntjen
Lemker, secretaris
Erffrenten, Leonardt van

DATUM:

04-07-1695

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

DATUM:

13-07-1695

Wed. Jacob Groen
Voogd
Voogd

DATUM:

221

Wed. Jacob van Heerde
Secretaris
Echtpaar

Moeder

17-07-1695

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Wed. Jacob van Heerde
Oud-raadsman Breda

Brunigh, Anthonij

619

620

Gevolmachtigde

Amsterdam

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan de brouwer Leonardt van
Erffrenten of zijn gevolmachtigde een bedrag van ƒ212 c.g. wegens geleverd
Bredaas bier, waarvoor zij haar goederen en vooral haar karveelschip als
onderpand stelt.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 360v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Steven
Hooijer, Henrick Hermsen
Henricks, Evert

DATUM:

19-05-1696

Comparant
Voogd
Voogd

Overleden

samenvatting

Comparant bedankt zijn voogden voor het goede beheer van zijn ouderlijke
goederen en belooft hen te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 361
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lenarts, Swaentien
Nuis, H.
Hanius, Franciscus

samenvatting

Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Franciscus Hanius om binnen
of buiten rechten, hier of elders haar zaken waar te nemen en daarbij alles te
doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

18-06-1696

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. J. Hartgersen
Secretaris
IUDr

De bladzijden 361v t/m 367v zijn blanco.
621

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 368
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claes, Trijne
Claessen, Willem
Gerritsen, Jacob

DATUM:

31-01-1689

Wed. van Jan Bartoltsen
Voogd
Voogd

222

Moeder

622

623

samenvatting

Comparante, wonend aan de Zwartendijk, verklaart voor haar minderjarige
kinderen Bartolt, Henrikien, Claes en Geertien Jans als vaders erfdeel te
hebben gereserveerd ƒ80 c.g., waarvan zij voorlopig de revenuen geniet en
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
van een goede moeder wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 368
Kinderbewijs

onroerend goed

Huizen, erven en wheren
Zwolle, bij de Kruitmakers Toren en bij de Rode Toren aan de stadsmuur

comparanten

Nienburgh, Tanneke Henriks
Nijenburgh, Henrick
Courts, Jan Hansen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Johannes en
Jacomina Gerritsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van
twee huizen en de lijfstoebehoren, te versterven van het ene kind op het
andere en een passende uitzet bij meerderjarigheid; de moeder geniet
voorlopig de revenuen. Zij belooft hen lezen, schrijven, naaien en een
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee
de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 368v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat, tussen de Gortengang en Laurens de Pool
2. Huis, erf en where
Kampen, achter het vorige, met uitgang in de Gortengang

comparanten

Jans, Trijntien
Bentheim, Ant. van
Tongeren, Wijndelt van

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Wijndelt van Tongeren een bedrag
van ƒ200 c.g. wegens gehaalde etenswaren en geleend geld, tegen 5 procent
per jaar. Als speciaal onderpand gelden haar twee huizen, tegenwoordig tot
e
één huis gemaakt, strekkend van de Nieuwstraat tot achteraan het 3 huis
van wijlen Abraham van Tuinen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

Wed. Gerrit H. Courts
Voogd
Voogd

DATUM:

223

12-09-1689

Moeder

01-11-1689

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Wed. J. H. Metselaer
Secretaris

624

625

626

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 369v
Schuldbekentenis

DATUM:

30-12-1689

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Venestraat, tussen Vrijdagh en Brouwer

comparanten

Bouwes, Trijntien
Delden, Berent Jansen van
Hane, Johannes de
Roelofs, Jennechien

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Johannes de Hane en echtgenote
een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand
geldt haar huis strekkend aan de achterkant tot aan de where van
burgemeester Ram.
NB. In de kantlijn: op 23-01-1700 meldt schuldeiser door aankoop van het
huis te zijn voldaan van bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 370
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Egbers, Trude
Dirks, Antonij
Simonsen, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Willem, Henrik,
Egbert, Nijsien, Rutger, Arent en Geertien Dirks als vaders erfdeel te hebben
gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g. samen en aan de dochter een bed
met toebehoren en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te
laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 09-03-1709 bedankt Rutger Dirks zijn voogden en
belooft hen te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 370
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Vloeddijk, naast de Vergulde Haene

comparanten

Brevoort, Tileman Gerritsen v.
Brevoort, Jan Gerritsen van
Pastoor, Jan Laurensen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Clasien, Gerrit,

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

DATUM:

Wed. R. Isacksen
Zwager
Echtpaar

24-06-1690

Wed. van Dirk Antonij
Voogd
Voogd

DATUM:

224

Moeder

10-10-1690

Wdn. Lisebeth ten Bosch
Voogd
Voogd

Vader

Gerrichien, Antonij en Dirk Tilemans als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g. waarvoor zijn huis onderpand is en
dat te versterven is 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. De vader geniet
voorlopig het vruchtgebruik.

627

628

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 370v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Haemroot, Teeuwis Jansen
Teeuwsen, Teeuwis
Keijser, Jan
Pouwelsen, Antonij

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geertruijdt, Maria,
Jennechien, Johannes en Henrik Haemroot als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd ƒ5 c.g. samen en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een
handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 371
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat, tussen de wed. Velthoen en Ritter Verweij

comparanten

Ootmarsum, Trijntien
Bentheim, Ant. van
Camerlinck, Dirk
Harders, Maria
Hane, Johannes de
Roelofs, Jannechien

DATUM:

16-04-1691

Wdn. Annechien H. Stappers
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

14-05-1691

Schuldenares
Momber
Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Wed. Jan A. van Galen
Secretaris
Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johannes de Hane en diens
echtgenote een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun huis, strekkend tot achteraan het erf van mr
Lambert de Kock.

bijzonderheden

Geen

225

629

630

631

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 371v
Kinderbewijs

DATUM:

29-07-1691

onroerend goed

1. Hof en akkers in Hattem, Wapenveld, Epe
2. Een huis in Hattem

comparanten

Henricksen, Thijs
Heerde, Henrick Cl. van
Bruggen, Johannes ter
Wagenaer, Cornelis

Wdn. van Aertien Egberts
Voogd
Voogd
Voogd

Vader

Hattem

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrick en Willemtien
e
Thijs als moeders erfdeel te hebben gereserveerd de helft of het 4 deel van
het onroerend goed en enkele obligaties, verder de lijfstoebehoren met het
zilver/goud; de kinderen delen ook in de schulden, de vader geniet voorlopig
het vruchtgebruik. 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

Details in de akte.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 372v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willems, Truide
Willemsen, Rutger
Jacobsen, Teunis
Snell, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrick, Willem en
Jan Gerritsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van
ƒ800 c.g. samen, waarvan zij voorlopig het vruchtgebruik heeft, de twee
oudsten krijgen een paard en de jongste een zilveren beker en samen de
lijfstoebehoren, die verkocht zullen worden. 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

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 373
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willems, Trijntien
Dircksen, Jan
Willemsen, Evert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Willem en Grietien

DATUM:

16-11-1692

Wed. van Gerrit Henricksen
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

12-12-1692

Wed. van Andries Peters
Voogd
Voogd

226

Moeder

Moeder

Andries als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12-10 c.g. samen,
gevestigd op het huis van de wed. Henrick Claessen en te versterven van het
ene kind op het andere; zij belooft hen lezen, schrijven, naaien en een
handwerk te laten leren en te doen wat een goed moeder betaamt, waarmee
de voogden tevreden zijn.

632

633

634

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 373
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dirxen, Teunis
Wolfsen, Helmich

DATUM:

19-03-1694

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Helmich Wolfsen om hier en
elders zijn zaken waar te nemen en te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 373v
Kinderbewijs

onroerend goed

Woonhuis
Adres niet vermeld

comparanten

Schrijver, Tobias
Gronouw, Adriaen v.
Palte, Gerrit

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Hester Tobiassen als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1500 c.g., een bed
met toebehoren, de helft van het woonhuis en de lijfstoebehoren; hij 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 01-02-1708 bedankt Hester Tobias, in gezelschap van
haar echtgenoot Jan Warners, de voogden voor het beheer van haar
moeders goederen en vrijwaart hen van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 373v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

30-07-1694

Wdn. Geertruijdt J. van Ootmersum
Voogd
Voogd

DATUM:

227

30-10-1694

Vader

635

636

comparanten

Jans, Teuntien
Franke, Jurrien
Vollenho, Henrik Henriksen

Wed. van Thijs B. Bolter
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Berent en Annechien
Thijs als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. samen en ieder een
zilveren lepel, 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 goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 374
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wilemsen, Thomas
Willemsen, Peter
Gelder, Peter van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willem, Jannichjen,
Lisabeth en Jan Thomassen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
samen ƒ6 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

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 374v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hillarius, Titia
Molter, Jacob
Loo, Johannes van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Antonij en Helena
Molter als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ6 c.g. en belooft hen
lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat een
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

15-01-1696

Wdn. van Margreta Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

RAK 98
onderwerp

Wed. van Jan Molter
Voogd
Voogd

FOLIO: 382v
Verklaring

DATUM:

228

Vader

04-05-1696

De bladzijden 375 t/m 382 zijn blanco.
637

Moeder

21-04-1696

Moeder

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Detthen, vrouw van
Lemker, secretaris
Backer, de
Moll, Jan

samenvatting

Comparante verklaart ten behoeve van schuldeiser de Backer als haar eigen
schuld te hebben aangenomen een bedrag van ƒ18 c.g. huishuur, te betalen
op St. Michiel a.s. door Jan Moll.

bijzonderheden

Geen

Comparante
Momber
Schuldeiser
Schuldenaar

,

De bladzijden 383 t/m 386v zijn blanco.
638

639

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 387
Kinderbewijs

DATUM:

07-06-1689

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, t.o. de Speldenmakerssteeg
2. Hof
Kampen, Heilensteeg

comparanten

Haverman, Willem Petersen
Groenvisch, Herman Luijcksen
Lunse, Rijck Jansen van der

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Aeltien,
Bartholomeus en Eva Willems als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
ieder ƒ50 c.g., waarvan hij voorlopig de revenuen geniet en zijn woonhuis en
hof als onderpand stelt; 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

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 387v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricks, Wijbrich
Willemsen, Willem
Aertsen, Teunis

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Bartholt en Anna
Elisabeth Graeff als vaders erfdeel te hebben gereserveerd één c.g. samen
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

Wdn. Teuntien Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

13-02-1690

Wed. van Christiaen Graeff
Voogd
Voogd

229

Vader

Moeder

640

641

642

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 387v
Kinderbewijs

DATUM:

18-02-1690

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hansen, Wijcher
Aerent, Jan
Bronkhorst, Joost van

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 388
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Smitt, Willem ter
Meijer, dr Wolterus
Bronckhorst, Jacob van

samenvatting

Comparant heeft een volmacht verstrekt aan dr Wolterus Meijer om hem te
vertegenwoordigen in zijn zaak tegen Jacob van Bronckhorst over gekochte
roodbonte koeien in 1689 en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 388
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat, tussen Peters en Bierdrager

comparanten

Belter, Willem
Jans, Willemtie
Bogert, Johannes

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johannes Bogert een bedrag
van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
huis.
NB. In de kantlijn: op 31-10-1708 melden de erven van schuldeiser, n.l. zijn
broer en zuster, van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

Wdn. van Marrechien Berents
Voogd
Voogd

DATUM:

17-03-1690

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gedaagde

DATUM:

05-06-1690

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

230

Vader

Echtpaar

643

644

645

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 388v
Schuldbekentenis

DATUM:

10-07-1690

onroerend goed

Erf met huis, hof weide en hooiland genaamd het Smalle Land
Kampen, Zwartendijk

comparanten

Coojer, Willem Gerritsen
Claes, Beeltien
Kock, Jan
Kock, Henrick Jansen

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen
van Wessel Jansen Kock, een bedrag van ƒ500 c.g. tegen 3½ procent per
jaar wegens een oudere obligatie ten laste van Frerick Henricksen Schierholt
en Beeltien Claes. Als onderpand stellen zij hun erf in de stadsvrijheid van
Dronten, tussen de Armen der stad en de erven Ruijtenburgh.
NB. In de kantlijn: op 13-07-1696 melden de voogden van bovenstaande te
zijn voldaan en hen te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 389
Kinderbewijs

onroerend goed

Woonhuis
Kampen, adres niet vermeld.

comparanten

Metselaar, Willem Henricksen
Bergh, Henrick Egbertsen v. den
Holthuijs, Abraham Berentsen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Geessien Willems als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. en de lijfstoebehoren en
belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 08-06-1695 meldt de vader zijn woonhuis als
onderpand te stellen.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 389v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hof
Kampen, Venestraat, tussen Ram en Bovenhoff

comparanten

Wesselsen, Warner
Gerrits, Albertien
Weert, Lijsabeth Lamberts v.d.

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Lijsabeth Lamberts van de Weert

DATUM:

Wdn. Aeltien Dirks
Voogd
Voogd

DATUM:

231

03-11-1690

Vader

05-12-1690

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar

een bedrag van ƒ150 c.g. tegen 5 procent per jaar vanwege een obligatie van
Henrick ter Steege en Jacobjen Willems ten profijte van Jan Pietersen
Blonders en Geesien Henricks uit 1667. Als onderpand stellen zij hun
woonhuis, strekkend tot achteraan de wheren van Hackebois, Stippert en
Germensens, dat nog bezwaard is met ƒ100 c.g. t.b.v. Jannechien Egberts
c.s.

646

647

648

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 390v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pieters, Welmoed
Hollant, Jan Pietersen
Sabé, Jan

DATUM:

30-03-1691

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Zoon
IUDr

samenvatting

Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Jan Sabé om haar zaken waar
te nemen, binnen en buiten rechten en alles te doen wat noodzakelijk is
zoals zij zelf ook gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 390v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heer, Willem de
Corssen, Roelof
Dalfsen, Jan Henriksen van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn voorkinderen Grietie, Henrik, Jan, Elisabeth,
Berte en Maria Willems als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 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

Naam overledene niet vermeld in de akte.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 391
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schuijrmeijer, Willem Diedertsen
Reuse, Reijnder

DATUM:

Wdn. van ….
Voogd
Voogd

DATUM:

232

16-04-1691

Vader

16-05-1691

Wdn. Bertha Frericks
Voogd

Vader

Linde, Jan van der

649

650

651

Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Aeltien Willems
Schuijrmeijer als moeders erfdeel te hebben gereserveerd alles wat geërfd
wordt van de grootouders Fredrick Alberts en Barbara Jans en alles wat hem
bij de huwelijkse voorwaarden is meegegeven van moederszijde; verder een
bed met toebehoren, de lijfstoebehoren en ringen, die zullen worden
verkocht, terwijl de vader voorlopig het vruchtgebruik heeft. Hij 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

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 391v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd de Rode Molen
Kampen, Geerstraat

comparanten

Henriks, Willemtie
Nuis, H.
Wezen van de Stad

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan de Wezen van de Stad een bedrag
van ƒ75 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt haar huis
dat nog met bezwaard is met ƒ300 c.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 392
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rijswick, Wolter van
Rijswick, Henrick van

DATUM:

28-12-1691

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

DATUM:

Wed. J. Roerink
Secretaris

28-12-1691

Borg
Begunstigde

Broer

samenvatting

Comparant heeft zich borg gesteld voor zijn broer Henrick voor de eventuele
aanspraken op het sterfhuis van hun vader Jan van Rijswick.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 392
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

233

09-01-1692

comparanten

652

653

654

Meijer, dr Wolterus
Sommeren, David van
Blat, Marrechien
Galen, Henricus van

Borg
Begunstigde
Echtgenote
Begunstigde

Echtpaar
Nomine matris

samenvatting

Comparant heeft zich borg gesteld voor David van Sommeren en zijn
echtgenote en voor Henricus van Galen en zijn moeder Johanna Blat, allen
erfgenamen van Lubbert Blat, voor de eventuele aanspraken en of schulden
van de boedel gedurende de periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 392v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brant, Willem
Bogart, Manus
Unia, ritmeester

DATUM:

20-01-1692

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Schuldenaar

Roededrager

samenvatting

Comparant heeft een volmacht verstrekt aan de roededrager Manus Bogart
om, in der minne of bij rechten, te vorderen van de ritmeester Unia een
bedrag van ƒ40 huishuur en ƒ3 geleend geld en verder te doen wat
noodzakelijk is, zoals comparant zelf zou hebben gedaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 392v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, bij de Hagenpoort

comparanten

Overbosch, Wijcher
Arents, Aeltien
Michielsen, Henrick
Lindenhoff, Abigael

DATUM:

17-02-1692

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Henrick Michielsen en diens
echtgenote een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als onderpand
stellen zij hun huis, gelegen tussen Elseneur en de vrouw van Engbert, dat
nog bezwaard is.

bijzonderheden

Geen

RAK 98

FOLIO:

393

DATUM:

234

06-08-1692

655

656

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat, tussen Metselaar en Constapel

comparanten

Bitter, Willem
Jans, Willemtien
Bitter, Egbertien

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Gerrit Bessem

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Egbertien Bitter een bedrag van
ƒ100 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun nog
bezwaarde huis, strekkend tot achteraan de where van de wed. Hoolboom.
NB. In de kantlijn: op 03-06-1700 meldt schuldeiseres, met haar echtgenoot,
te zijn voldaan van bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 393v
Borgstelling

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat, bewoond door procurator Hagius

comparanten

Meijer, dr Wolterus
Bijsterbosch, Jan Martensen

samenvatting

Comparant heeft zich borg gesteld voor Jan Martensen Bijsterbosch ten
behoeve van de erven van Stijntien Eckelboom, waarvoor Jan Bijsterbosch
zijn huis als onderpand stelt.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 394
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobsen, Willem
Backer, Henrik
Gerritsen, Egbert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Albertien Willems als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd 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

DATUM:

21-09-1692

Borg
Begunstigde

DATUM:

14-10-1692

Wdn. van Geertien Gerrits
Voogd
Voogd

235

Vader

657

658

659

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 394
Kinderbewijs

DATUM:

18-10-1692

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Krul, Wolter
Wanink, Henrick
Camerlink, Dirk

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aeltie, Anna, Geertruijdt
en Joost Krul als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ20 c.g. en de
lijfstoebehoren 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

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 394v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dibbolts, Willemtien
Spelten, Jan
Janssen, Reijner

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 394v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Everts, Willem
Lubberts, Wijcher
Trots, Henrick Jans

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aeltien, Dirck en Evert
Willems als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. voor de zoons
en de lijfstoebehoren voor de dochter 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

Wdn. van Jennechien Wanink
Voogd
Voogd

DATUM:

08-12-1692

Wed. van Hans Steenhage
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

08-12-1692

Wdn. van Jannechien Dircks
Voogd
Voogd

236

Vader

Vader

660

661

662

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 395
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brinke, dr Wolterus ten
Hageman, Steven
Meijer, Wolterus

20-02-1693

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant, zelf gevolmachtigde, verklaart op zijn beurt een volmacht te
verstrekken aan Wolterus Meijer om de opdrachtgever te vertegenwoordigen
in zijn zaak tegen N. Groenenbergh, scholtis van Genemuiden en daarbij te
doen wat deze gedaan zou hebben indien aanwezig.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 395
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen de wed. Hardenbergh en Egbert Bisschop

comparanten

Oort, Willem Teunissen van den
Henricks, Henrikien
Lulofs, Albert
Vriese, Femma

DATUM:

09-05-1693

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
IUDr - echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Albert Lulofs en echtgenote een
bedrag van ƒ200 c.g. tegen 6 procent per jaar, 5 bij prompte betaling. Als
speciaal onderpand stellen zij hun huis, strekkende tot achteraan de
Hofstraat.
NB. In de kantlijn: op 23-05-1694 is door een andere akte deze gerechtsakte
geroyeerd.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 396
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hof
Brunnepe, tussen Vribbelt Gerritsen en Herman Reijnders

comparanten

Willemsen, Willem
Jacobs, Grietien
Jans, Hilleghien

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hilleghien Jans een bedrag van
ƒ100 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun huis,
strekkend tot achteraan de kolk.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

08-06-1693

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

237

Echtpaar

663

664

665

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 396v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brant, Willem
Bogaerts, Herman
Volckers, Nicolaes

DATUM:

12-08-1693

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Schuldenaar

Roededrager

samenvatting

Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Herman Bogaerts om hem in al
zijn zaken die hij hier te doen heeft te vertegenwoordigen, met name in die
tegen Nicolaes Volckers wegens huishuur en daarbij te doen wat
noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 396v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen van der Ketten en van Suiren

comparanten

Vos, Willem
Esvelt, Johanna van

DATUM:

14-03-1694

Schuldenaar
Schuldeiseres

Wed. A. E. van Bruneck

samenvatting

Comparant bekent schuldig te zijn aan Johanna van Esvelt een bedrag van
ƒ400 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn huis.
NB. In de kantlijn: op 15-05-1704 heeft schuldenaar ƒ200 c.g. afgelost; op 2011-1704 draagt de gevolmachtigde van schuldeiseres de akte over aan Anna
Justina van der Elburgh, wed. Hanius; op 01-03-1709 wordt de akte
overgedragen aan Reinder Reuse en diens echtgenote van Berkum.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 397
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, tussen de Karper- en Botervatspoort

comparanten

Vos, Willem
Esvelt, Johanna van

DATUM:

14-03-1694

Schuldenaar
Schuldeiseres

Wed. A. E. van Bruneck

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van kapitein Abram
Erents van Bruneck een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als
speciaal onderpand geldt zijn huis, tussen de weduwe Bannier en luitenant
de Vooght.
NB. In de kantlijn: op 14-03-1700 is de lening afgelost.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

238

666

667

668

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 397v
Schuldbekentenis

DATUM:

25-04-1694

onroerend goed

Korenmolen met huis en annexis
Kampen, buiten de Venepoort, de eerste molen

comparanten

Nek, Willem van
Haddes, Geertruijdt
Meeussen, Jan
Ploeg, Sara

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Meeussen en diens
echtgenote een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 6 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij de helft van hun korenmolen.
NB. In de kantlijn: op 29-04-1699 meldt schuldeiseres te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 398
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where met een huis erachter in de Hofstraat
Kampen, Oudestraat, tussen Hardenbergh en Bisschop (woonhuis)
2. Huis, erf en where met een huis erachter in de Hofstraat
Kampen, Venestraat
3. Huis, erf en where
Kampen, Geerstraat

comparanten

Oort, Willem Teunissen van den
Henriks, Henrickien
Lulofs, Albert
Vriese, Femma

DATUM:

23-05-1694

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
IUDr – echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Albert Lulof en echtgenote een
bedrag van ƒ500 c.g. tegen 6 procent per jaar, 5 bij betaling binnen 4
maanden. Als speciaal onderpand stellen zij vijf huizen, die alle onderpand
e
zijn voor de kindsdelen van schuldenares uit haar 1 huwelijk. Deze lening is
bedoeld om twee kinderen uit te betalen, nl Gerrit en Henrik Cornelissen
Coijman.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 399
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jonker, Willem
Berkem, Johannes
Hagewolt, Jan
Hermsen, Peter

DATUM:

26-07-1694

Wdn. van Trijntien Herms
Voogd
Voogd
Voogd
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Vader

669

670

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Lubbechien als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300 c.g. samen, te
versterven van het ene kind op het andere, aan zijn zoontje een kalf als hij 12
jaar is en samen de lijfstoebehoren. Hij 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

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 399
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat, naast Arent Wernertsen

comparanten

Schuirmeijer, Willem
Schoonveld, Johanna
Schuirmeijer, Aeltjen

DATUM:

31-07-1694

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Voorkind

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan comparants voorkind een
bedrag van ƒ78 c.g. afkomstig van de verkoop van haar moeders kleren. Als
onderpand geldt hun huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 399v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where met land op den Oort
Brunnepe, St. Nicolaasdijk

comparanten

Stevens, Wijgmoedt
Marienburgh, Jan T. vd
Dircksen, Anthonij

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Simon, Aert en
Steven Peters als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van
ƒ2100 c.g., de oudste een bed met toebehoren en de andere kinderen ieder
ƒ20 c.g., waarvoor zij al haar goederen als onderpand stelt. Zij belooft hen
lezen, schrijven en een ambacht te laten leren, waarmee de voogden
tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 29-12-1700 heeft comparante met haar echtgenoot
Henrik Teunissen als onderpand gesteld haar huis en land; Simon Peters
Polman bedankt zijn voogden op dezelfde dag; op 29-10-1709 bedanken de
andere kinderen de voogden.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

20-11-1694

Wed. Peter Simonsen Polleman
Voogd
Voogd
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Moeder

671

672

673

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 399v
Kinderbewijs

DATUM:

30-11-1694

onroerend goed

1. land genaamd het Brede Veen
2. een erf in Kamperveen
3. een mud gezaai in Oosterwolde aan de winterdijk

comparanten

Gerrits, Wijcher
Ridder, Jan
Raas, Jannes
Gerbrichts, Hermen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Merrichjen en Gerrit
Wijchers als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een aandeel in enige
stukken land en een mud gezaai, e.e.a. bezwaard met ƒ80 c.g. ten laste van
de pupillen en verder de lijfstoebehoren. Hij belooft hen lezen, schrijven,
naaien en een ambacht te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 20-04-1709 heeft Marrichjen Wijchers haar voogden
bedankt en belooft hen te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 400
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hof
Brunnepe, tussen de Noordweg en de weduwe Nachtegaal

comparanten

Dolstok, Wribbelt Henricksen
Linde, Jan Berentsen van der
Post, Niesien Fransen

Wdn. van Henrickjen Gerbrichts
Voogd
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 15-01-1695

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Berentsen van der Linde en
echtgenote een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand geldt de helft van een huis en hof, strekkend tot aan de Riete.
NB. In de kantlijn: op 24-08-1696 is alles afbetaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 400v
Schuldbekentenis

onroerend goed

De 1 korenmolen met huis en annexis
Kampen, buiten de Venepoort,

comparanten

Nacken, Willem
Haddes, Geertruijdt
Jans, Marrechien

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Marrechien Jans een bedrag van
ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij de helft

DATUM:

23-01-1695

e

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres
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Echtpaar

van hun molen.
NB. In de kantlijn: op 23-02-1698 is alles betaald.

674

675

676

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 401
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, tussen de Heer Coen en de weduwe van den Bergh

comparanten

Wesselsen, Warner
Gerrits, Albertjen
Coen, Simon

DATUM:

31-01-1695

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogd over Dirck van Dorsten
een bedrag van ƒ245 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand
geldt hun huis, bewoond door Hermen Wesselsen.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 401v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Alberts, Webbechien
Mussche, Gerrit
Casparsen, Henrik

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Berentien Freriks als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft haar lezen,
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 402
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brunier, Willem
Majers, Gerrit

samenvatting

DATUM:

21-03-1695

Wed. Van Frederik Freriksen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

18-04-1695

Borg
Begunstigde

Veerschipper

Ten behoeve van de drost van Salland, heeft comparant zich borg gesteld
voor Gerrit Majers, veerschipper van Deventer op Amsterdam, in de kwestie
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die de drost tegen hem heeft, omdat hij in Wijhe met zijn schip uit arrest is
ontsnapt.

677

678

679

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 402
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Wilbert
Wilbertsen, Berent
Wessels, Warner

samenvatting

Comparant bedankt zijn voogden voor het goede beheer van zijn ouderlijke
goederen en belooft hen te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 402v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsen, Willem
Albertsen, Elias
Erentsen, Henrik

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jennechien en Willem
Willemsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ20 c.g. samen, te
versterven van het ene kind op het andere en belooft 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

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 402v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meulemans, Wilhelmus

samenvatting

Comparant heeft zich borg gesteld ten behoeve van de voogden over zijn
minderjarige broer, voor de teruggave van een bedrag van ƒ27 c.g. die de
voogden zullen uitbetalen aan comparants moeder Hendrina Greve uit de
nalatenschap van comparants vader, waarvoor hij, comparant, zijn aandeel

DATUM:

09-09-1695

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

09-10-1695

Wdn. van Lisabeth Eernst
Voogd
Voogd

DATUM:
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Vader

29-10-1695

Borg

in de boedel als onderpand stelt.

680

681

682

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 403
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claassen, Willem

samenvatting

Comparant heeft toestemming een rode vaars, die op de Malm liep en
waarvan hij meende dat het de zijne was omdat hij er een miste, mee te
nemen en belooft bij handtasting de vaars terug te geven indien een ander
kan bewijzen dat het de zijne is.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 403
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stevens, Wendeltjen
Alberts, Elias
Willemsen, Hilbrant

samenvatting

Comparante verklaart voor zijn minderjarige dochter Marrichjen Willems als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een halve rijksdaalder en belooft haar
lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat van een goede
moeder wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 403
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen de erven van der Ketten en Jacobus Veene

comparanten

Vos, Willem
Reuse, Reijnder
Schuurmeijer, Henrickjen

samenvatting

DATUM:

11-11-1695

Comparant

DATUM:

07-01-1696

Wed. van Willem Albertsen
Voogd
Voogd

DATUM:

Op het Haatland

Moeder

07-04-1696

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Reijnder Reuse en echtgenote een
bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt
hij zijn huis, dat nog bezwaard is met ƒ400 c.g. t.b.v. de weduwe Bruinick.
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683

684

685

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 404
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Giliam, Willem Willems
Jansen, Willem
Abrams, Willem

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Jacob en
Lubbichjen Willems als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g.
samen en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren
en te doen wat van een goed vader mag worden verwacht, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 404
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Erf met huis, hof, weide en land
Kampen, Zwartendijk, gebruikt door Kijck
2. een mate lands genaamd het Smalle Land
Kampen, tussen de Zwartendijk en de Armen der stad

comparanten

Koijer, Willem
Claus, Beeltjen
Hanius, dr Franciscus
Elburgh, Anna Justina van

DATUM:

15-04-1696

Wdn. van Marrichjen Jacobs
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

13-07-1696

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan dr Franciscus Hanius en diens
echtgenote een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun erf, tussen de erven van Buitenbergh, de Armen
der stad en dr Lulof en nog een mate lands.
NB. In de kantlijn: op 03-06-1722 meldt schuldeiseres van bovenstaande te
zijn voldaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 404v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:
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05-08-1696

686

687

Wdn. van ….
Voogd
Voogd

comparanten

Petersen, Wessel
Hermsen, Abram
Beerthuijs, Berent Harmsen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Annichjen Wesselsen als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. 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

Naam overledene is niet vermeld in de akte, moet zijn: Judith Gerrits.

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 405
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Warnar
Krissel, Jan Jansen
Thoor, Gijsbert Petersen van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jannichjen en Jannes
Warnars als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ4 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

RAK 98
onderwerp

FOLIO: 405v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schut, Wolter
Veene, Jan

DATUM:

18-11-1696

Wdn. van Gesina Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

Vader

03-02-1701

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

samenvatting

Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Jan Veene om comparants
zaken waar te nemen, in der minne of gerechtelijk en alles te doen wat
comparant zelf ook gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

a.m.alink©2011
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