1

2

3

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 1
Schuldbekentenis

DATUM:

04-03-1697

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Speldenmakerssteeg, naast de Drie Leeuwtjes

comparanten

Tenninck, Anna Maria
Lemker, secretaris
Brinck, Jacob
Middeldorp, Willem
Schutt, Henrick Arents

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser

Wed. Daniel Schutt
Voogd
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan de voogden over het dochtertje
van Daniel Schutt, Maria Catharina Schutt, een bedrag van ƒ150 c.g.,
afkomstig van het moeders erfdeel van pupil. Als onderpand stelt
comparante haar huis, dat nog bezwaard is met een bedrag van ƒ300 c.g.,
eveneens afkomstig van dit moeders erfdeel, dat ook bedoeld is voor pupils
levensonderhoud

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 1v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hof en stal

comparanten

Plettenborgh, Alexandrina
Vooght, Hester Judith de
Lemker, Rijckman
Peters, Margreta

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Margreta Peters en de voogden
over Judith Agnis Worne een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 5 procent per jaar.
Als speciaal onderpand geldt haar woonhuis, waarvan de locatie niet is
vermeld.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 2
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen Wesselsen en de kinderen Brants

comparanten

Jansen, Aeltien
Bergh, Hendrikien v. den
Nuis, H.
Linde, Jan van der
Bennink, Arent Jansen
Langenburgh, Elisabeth

samenvatting

DATUM: 29-04-1697

Schuldenares
Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

DATUM:

Wed. de Vooght
Dochter
Secretaris
Wed. Worne

10-05-1697

Schuldenares
Schuldenares
Momber
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Wed. Jacobus v.d. Bergh
Dochter
Over Margrieta v.d. Bergh
Echtpaar

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Arent Jansen Bennink en diens

1

echtgenote een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun huis.
NB. In de kantlijn: op 21-07-1708 meldt schuldeiser van bovenstaande te zijn
voldaan.

4

5

6

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 2v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hojer, Adam
Eijk, Cornelis van

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Cornelis van Eijk om
namens hem op te treden en alles te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 2v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sibrants, Annegien
Noordt, Willem Teunisse v.d.
Middeldorp, Willem

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Anna, Margrieta en
Willemina Middeldorp een bedrag van ƒ300 c.g. te hebben gereserveerd als
vaders erfdeel; zij belooft hen goed te verzorgen tot hun volwassenheid en
hen lezen, schrijven en naaien te laten leren
NB. In de kantlijn: op 06-05-1706 spreken Anna en Margrieta hun dank uit
over de goede administratie door de voogden.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 23-06-1697

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 3
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kaldenbach, Anna Allegunda
Hoff, A.
Wolfsen, dr Helmich

Wed. van Michiel Middeldorp
Voogd
Voogd

DATUM:

2

02-08-1697

Moeder

03-08-1697

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. St. v.d. Keurbeek
Secretaris
Advocaat

7

8

9

samenvatting

Comparante, weduwe van Steven van der Keurbeek en daarna van luitenant
Adolph Schillink, verklaart een volmacht te verstrekken aan dr Helmich
Wolfsen om namens haar en haar minderjarige dochter Adminia Allegunda
van der Keurbeek op te treden, vooral in de nalatenschap van Albert van Hel,
kapitein in het leger van de keurvorst van Brandenburg, waarin haar vader
gerechtigd was.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 3v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bosch, Andries
Passer, Helmich
Kaldekerck, Lambert
Kock, Jan

samenvatting

Comparant verklaart zijn voogden te danken voor hun goede administratie
van de nalatenschap van zijn vader Jan Dircksen Bosch en hen van alle
aanspraken te vrijwaren.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 3v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Closset, Anth. de
Mortier, François du
Kraaij, Rutger

samenvatting

Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan Rutger Kraaij om
namens hen op te treden bij de gedeputeerden van deze provincie in de zaak
tegen de officieren van kolonel graaf Leeuwenhoudt en alles te doen wat
noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 4
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Klein, Aeltien de

DATUM:

09-09-1697

Comparant
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM: 11-10-1697

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

12-10-1797

Volmachtgeefster

3

Bankier te Luik
Idem

Nuis, H.
Wolfsen, Helmich

10

11

12

Momber
Gevolmachtigde

Secretaris
IUD

samenvatting

Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Helmich Wolfsen om namens
haar te vorderen dat zij de paren kousen vorig jaar uit haar kraam ontvreemd,
vergoed krijgt.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 4v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schuijrmeijer, Arentien
Nuis, H.
Reuse, Reijner
Schuijrmeijer, Willem

DATUM: 26-10-1697

Comparante
Momber
Voogd
Voogd

Secretaris

samenvatting

Comparante, dochter van wijlen Dieter Arentsen Schuijrmeijer en Henrikien
Herms, verklaart haar voogden te bedanken voor de goede administratie van
haar ouderlijke goederen en belooft hen van alle aanspraken te vrijwaren.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 4v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ilis, Aeltjen
Lemker, secretaris
Hanius, Franciscus

DATUM:

15-11-1697

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

IUD

samenvatting

Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan Franciscus Hanius om
namen haar op te treden en ervoor te zorgen dat de uitspraak inzake
belediging in het conflict met Grietjen Henricks, zal worden uitgevoerd.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 5
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Assinck, Aleida
Lemker, secretaris

DATUM:

14-12-1697

Comparante
Momber

4

Wed. Sabé

13

14

15

samenvatting

Comparante, weduwe van burgemeester Sabé, verklaart, n.a.v. het accoord
gesloten met Assuerus van Hemert, pachter van de provinciale zeepaccijns,
dat zij van nu tot aan het einde van het pachtjaar geen zeep zal koken en zich
als een grossierster zal gedragen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 5
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schotanus v. Starringen, Anna M.
Brandenburgh, Gerrit
Grunde, Abram de

DATUM: 21-03-1698

Wed. dr Jan Hofs
Voogd
Voogd

Moeder
Arts

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Albert Henrik, Henrik
Jan en Johanna Helena Hofs als vaders erfdeel te hebben gereserveerd
datgene wat haar schoonvader Albert Hofs haar bij het aangaan van het
huwelijk heeft beloofd en hun vaders bibliotheek; zij belooft hen naar behoren
groot te brengen en hen lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 5v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Clerbus, Abram
Meijer, Wolterus

DATUM:

10-05-1698

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUD

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Wolterus Meijer om
namens hem op te treden in al zijn zaken, gerechtelijk of niet en alles te doen
wat noodzakelijk is

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 5v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobsen, Albertus
Jacobsen, Hermen

DATUM: 25-07-1698

Wdn. van Aeltjen Jans
Voogd

5

Vader

Jansen, Henrick

16

17

18

Voogd

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 6
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bosman, Annichjen
Mastericht, Mathijs van
Noordt, Willem Teunissen v.d.

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Margreta Brinck als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ10 c.g. en belooft
haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede
moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 6
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Campen, Albertus van
Hanius, Franciscus
Bennink, Albert

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Franciscus Hanius om
namens hem, comparant, op te treden tegen de gebroeders Bennink over het
bedrag dat hij van hen tegoed heeft wegens geleverde steurtjes, eventueel in
een juridische procedure en alles te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 6v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hof
Brunnepe, tussen Rutgersen en Winscoop, strekkend tot aan de Wetering

DATUM:

11-08-1698

Wed. Peter Egbertsen Brinck
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 22-08-1698

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Schuldenaar

DATUM:

6

Alkmaar
IUD en advocaat
En Andries B.

06-09-1698

comparanten

19

20

Rutgers, Arentjen
Lemker, secretaris
Ovinck, Jacob Gerritsen

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Schoolmeester

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan de schoolmeester uit Brunnepe
Jacob Gerritsen Ovinck een bedrag van ƒ50 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als
speciaal onderpand geldt haar woonhuis, waar nog een verplichting op rust.
NB. In de kantlijn: op 21-10-1700 meldt de schuldeiser de verplichting te
e
annuleren, omdat het bedrag op de 19 dezer door schuldeiseres op een hof
in Brunnepe is gevestigd; zie akte 31.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 7
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd de Olijphant
Kampen, Achter de nieuwe Muur, naast Eimbert Eckelboom

comparanten

Schuirmeijers, Arentjen
Lemker, secretaris
Reuse, Reinder
Schuirmeijers, Henrickjen

DATUM: 25-09-1698

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Reinder Reuse en diens echtgenote
een bedrag van ƒ600 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stelt zij haar woonhuis.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 7v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en hoven
Brunnepe,

comparanten

Sticker, Albert
Evers, Hermpjen
Lemker, secretaris
Woltersen, Aert
Lambertsen, Lambert

DATUM:

11-10-1698

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen van
Anthonij Dircksen een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als
speciaal onderpand stellen zij hun woonhuis en tuinen in Brunnepe.
NB. In de kantlijn: op 01-09-1705 melden de voogden van Catharina Teunis,
weduwe Jan Korjer (?) alles te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Geen

7

21

22

23

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 8
Verklaring

DATUM:

15-11-1698

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Whijem, Arent van
Tangena, Jan

samenvatting

Comparanten, beiden gerechtigd om van het comptoir van Vollenhove de
lijfrente over het jaar 1697, op het leven van Jurriaan van Ingen, burgemeester
van Harderwijk, groot ƒ50 c.g. te ontvangen, verklaren te zijn overeen
gekomen dat tweede comparant het geld nu op zijn kwitantie zou ontvangen
en de eerste comparant het volgende jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 8
Kinderbewijs

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Assink, Aleida
Assink, Albert
Lulofs, Albert
Erkelens, Jacob Rutgersen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Rogier Sabé als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ¼ deel van de inboedel, van de vaste
goederen, obligaties en rentebrieven hetgeen met haar overleden man is
overeen gekomen en belooft hen alles te laten leren wat voor hen passend is,
waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 8v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat, bij de Karpersteeg

comparanten

Alten, Albertien
Hanius, secretaris
Pereboom, Simon
Arents, Neeltien

Comparant
Comparant

DATUM:

11-01-1699

Wed. van Pieter Sabé
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder
IUD – burgm. Zwolle
IUD

02-03-1699

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Wed. Willem G. Aenstoot
Echtpaar

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn, wegens geleverde winkelwaren, aan
Simon Pereboom en diens echtgenote een bedrag van ƒ233-3-5 c.g., dat zij
jaarlijks wil aflossen met ƒ30 c.g.; als onderpand stelt zij haar huis, tussen
Berent de Snijder en van Marle, dat nog bezwaard is met ƒ220 c.g.

bijzonderheden

Geen

8

24

25

26

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 9
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dorsten, Anna van
Berkum, Jan van
Sluijter, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Andries en Hermina
Herms als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een daalder 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 99
onderwerp

FOLIO: 9v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vasters, Annichjen
Panhuijs, Henrick
Alers, Jannis

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Geertjen Alers als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ10 c.g. en belooft
haar lezen. schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 9v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Teunissen, Arent
Clasen, Henrickjen
Nuis, H.
Staal, Lubbert Petersen
Weijdeman, Jan Wijersen

samenvatting

DATUM:

03-04-1699

Wed. van Hermen Bagge
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

24-04-1699

Wed. van Alert Janssen
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 24-07-1699

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Secretaris
Voogd
Voogd

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over Henrikien
Arents een bedrag van ƒ167-7-4 c.g. tegen 5 procent per jaar wanneer het kind

9

achtien jaar oud zal zijn. Als speciaal onderpand stellen zij hun huis.

27

bijzonderheden

Zie Apostille van 24-07-1699.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 10
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Telckhuijsen, Anna Judith van
Lemker, secretaris

samenvatting

Comparante verklaart bij handtasting aan de voogden over haar kinderen, de
kooppenningen van haar huis in Vollenhove, gekocht van de muntmeester
Ridder zaliger, te hebben ontvangen ten dienste van haar en de kinderen.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 17-10-1699

Comparante
Momber

Douairière E. Morrhe

Aertien Rutgers, zie onder letter B, datum 25-01-1700.

28

29

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 10v
Kinderbewijs

DATUM:

09-03-1700

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rutgers, Anna
Evers, Berent
Jansen, Claas

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Sije Arents als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g. en belooft haar schrijven, lezen en
naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 10v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sweertsen, Aert
Krouwel, Adam
Aartsen, Claas
Willemsen, Peter

samenvatting

Comparant verklaart zijn voogden te danken voor hun goede administratie

Wed. van Arents Evers
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

07-05-1700

Comparant
Voogd
Voogd
Voogd

10

van zijn ouderlijke goederen en hen te vrijwaren van alle aanmaningen.

30

31

32

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 10v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dircks, Arentjen
Biel, Jacob
Gerritsen, Hermen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jacobus en Willem
Frederick Willems als vaders erfdeel te hebben gereserveerd twee dukatons
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 99
onderwerp

FOLIO: 11
Schuldbekentenis

onroerend goed

Hof
Brunnepe, strekkend van de Riete tot aan het nieuwe land

comparanten

Rutgers, Arentjen
Lemker, secretaris
Ovinck, Jacob Gerritsen

DATUM:

17-09-1700

Wed. van Willem Ernst
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 19-10-1700

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Schoolmeester Brunnepe

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jacob Gerritsen Ovinck,
schoolmeester te Brunnepe, een bedrag van ƒ50 c.g. tegen 5 procent per jaar.
Als speciaal onderpand geldt haar hof, tussen Hermen Lambertsen en
Hermen Jansen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 11v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricks, Aeltjen
Meulen, Henrick H. van der
Langenburgh, Paul

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Marrichjen Hoffsteede

DATUM: 31-12-1700

11

Wed. van Andries Hoffsteede
Voogd
Voogd

Moeder

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ13 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.

33

34

35

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 11v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Herms, Aeltien
Lubbertsen, Jochem
Vlas, Jan Stevensen
Korte, Jan Timensen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Merrichjen, Willem,
Jan, Albertjen, Hermen en Wolter Peterssen als vaders erfdeel te hebben
gereserveerd een bedrag van ƒ430 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder verplicht is. De
voogden mogen ingrijpen indien de kinderen niet met hun stiefvader overweg
kunnen.
NB. In de kantlijn: op 27-04-1722 hebben de pupillen hun voogden bedankt.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

10-02-1701

Wed. van Peter Willemsen
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 12
Kinderbewijs

12-03-1701

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Annichjen
Lamberts, Oloff
Jans, Peter

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geertjen Lamberts en
Aeltjen Willems als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. samen en
belooft hen lezen, schrijven, naaien en een ambacht te laten leren en te doen
wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 12
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

Wed. van Willem Lamberts
Voogd
Voogd

DATUM:

12

02-04-1701

Moeder

36

37

comparanten

Goosens, Aeltjen
Evertsen, Gerrit
Andries, Otto

Wed. van Hermen Evers
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Evert en Geertruida
Herms als vaders erfdeel te hebben gereserveerd het weefgetouw dat hun
vader nalaat of ƒ10 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.
NB. In de kantlijn: op 29-09-1712 hebben de voogden aan Evert Herms ƒ10
gegeven en ƒ8 bij het gerecht gedeponeerd.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 12v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Reijndersen, Albert
Haan, Reijnder Jansen
Spelter, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Albertsen als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ30 c.g. en belooft hem
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 12v
Kinderbewijs

onroerend goed

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

comparanten

Heijl, Adam
Potjen, Claas Jansen
Brouwer, Gerrit

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Hermina Adams Heijl als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ20 c.g. waarvoor
hij zijn huis als onderpand stelt; 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

DATUM:

Moeder

18-06-1701

Wdn. Beeltjen Ariaans v. Jaarsveld
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 02-07-1701

Wdn. van Judith van Groll
Voogd
Voogd

13

Vader

38

39

40

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 12v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mathen, Aeltjen van der
Linde, Jan van der
Cornelissen, Peter

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Janna van Loo als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een rijksdaalder en belooft haar
lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder
verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 13
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gieskes, Atze
Slooten, Vedde U. van
Tiarcks , Sipke
Broers, Jetse
Douwes, Henrick
Meijer, Wolterus
Douwes, Jasper

DATUM:

10-10-1701

Wed. van Jannis van Loo
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

02-01-1702

Volmachtgever
Volmachtgever
Volmachtgever
Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gedaagde

IUD

samenvatting

Comparanten verklaren een volmacht te hebben verstrekt aan Wolterus Meijer
om namens hen op te treden in hun procedure tegen Jasper Douwes en alles
te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 13
Kinderbewijs

onroerend goed

Smalschip

comparanten

Sijwerts, Aeltjen
Visscher, Teunis Jansen
Gooij, Wolter

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Dirckjen Crijns als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ400 c.g. waarvoor zij
haar smalschip met zeil en treil als onderpand stelt. Zij belooft haar 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 24-06-1720 bedankt Dirkje Crijns haar voogden voor
hun administratie.

DATUM: 02-02-1702

14

Wed. van Crijn Henricksen
Voogd
Voogd

Moeder

41

42

43

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 13v
Verklaring

onroerend goed

Het schip Arentsbergh

comparanten

Blanckevoort t.d. Hoogehuisen, A. A.

samenvatting

Comparant heeft bij handtasting verklaard afstand te doen van de arresten
over het schip Arentsbergh gelegen te Ens en ontslaat hierbij de griffier
Lemker van zijn borgtocht groot ƒ6000 c.g. t.b.v. de eigenaren van het schip.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 14
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobs, Annechien
Haer, Jacob van der
Clasen, Gerrit

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Bernhardus 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 99
onderwerp

FOLIO: 14
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Groenouw, Ariaan van
Groenouw, Jacob van
Schrijver, Thobias
Hackis, Pieter

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Femmichjen, Geertruidt,
Elisabeth, Arent, Thobias en Sara van Groenouw als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ3800 c.g. samen en alle
lijfstoebehoren; hij belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te
laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden

DATUM: 14-04-1702

Comparant

Drost IJ’muiden

DATUM: 11-05-1702

Wed. van Henrik Boekholt
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 21-08-1702

Wdn. van Geertjen Thobias
Voogd
Voogd
Voogd

15

Vader

tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 03-10-1713 bedanken Femmigien en Elisabeth van
Groenouw hun voogden; op 20-05-1718 danken Geertruijd en Arent van
Groenouw de voogden en vrijwaren hen van alle aanspraken; op 03-07-1719
dankt ook Thobias zijn voogden en Sara van Groenouw op 23-03-1725.

44

45

46

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 14v
Afstand van rechten

onroerend goed

Huis, erf en where met stal
Kampen, Burgwal,

comparanten

Benninck, Albert
Barckum, Jannigjen van
Lemker, secretaris
Smitt, Willem
Pannebacker, Jan

DATUM:

29-08-1702

Comparant
Comparante
Momber
Begunstigde
Begunstigde

Echtpaar

Gemeensman

samenvatting

Comparanten verklaren uit vrije wil afstand gedaan te hebben ten gunste van
Willem Smitt en Jan Pannebacker van een huis, gelegen tussen de brouwerij
van wijlen Berent Claassen van Barkum en Willem Smits, dat hen was
toegedeeld bij een boedelscheiding.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 15
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Steenhuijsen, Anna
Nuis, H.
Graaf, Herman de

samenvatting

Comparante verklaart zich borg te stellen ten behoeve van haar zoon Herman
de Graaf als garantie voor de correcte uitoefening van zijn waarnemende
functie van tollenaar van deze stad.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 15
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

07-10-1702

Borg
Momber
Tollenaar

DATUM: 09-11-1702

16

Wed. Herman de Graaf
Secretaris

47

48

49

comparanten

Frijswijck, Antoni van
Klingh, Jan
Coesvelt, Henrick van

Wdn. van Henrickjen Henricks
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Annichjen van Frijswijck
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ30 c.g. en
belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 15v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hoven
Brunnepe,

comparanten

Bartels, Aeltjen
Lemker, secretaris
Ovinck, Jacob Gerritsen

DATUM:

Vader

23-11-1702

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Wed. van Gerrit Peters
Schoolmeester - Brnp

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jacob Gerritsen Ovinck,
schoolmeester uit Brunnepe, een bedrag van ƒ60 c.g. tegen 5 procent per
jaar. Als speciaal onderpand geldt haar huis met voor- en achtertuin.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 16
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Weije, Arent Jansen van
Dortman, Henrick
Croeven, Jan

DATUM: 19-05-1703

Comparant
Comparant
Opponent

Oud-brgm. Steenwijk

samenvatting

Comparanten hebben samen en ieder apart met handtasting verklaard de oudburgemeester van Steenwijk, gedetineerd op last van ridderschap en steden
in die stad, zodra deze weer vrij is hier voor ridderschap en steden te zullen
dagen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 16
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

17

12-10-1703

50

51

comparanten

Berens, Annichjen
Aartsen, Gerbrant
Dircksen, Jan

Wed. van Lubberts Albers
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Aeltjen Lubberts als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ25 c.g. en belooft
haar 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 03-03-1712 dankt Aeltien Lubberts haar voogden.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 16v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Grafhorst, Arent van
Gijsius, Geertruidt
Lemker, secretaris
Valckenaar, Catharina Maria

DATUM:

Moeder

23-10-1703

Comparant
Comparante
Momber
Begunstigde

Echtpaar

Dochter

samenvatting

Comparanten verklaren geheel uit vrije wil te verklaren dat de lijfrente van
ƒ500 c.g. afgesloten op het leven van comparante’s dochter in 1697 ten
profijte van comparante, pas aan de dochter zal vervallen na het overlijden
van Geertruidt Gijsius en niet aan de andere kinderen; dit ter compensatie van
het feit dat zij, de dochter, geen vaders erfdeel heeft ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 16v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Hof met huisje
Kampen, Bovenpoorte, Panjansteeg

comparanten

Gogh, Aeffjen Willems van
Weteringe, Petrus van de
Heerde, Henrick van
Bruggen, Jannes van den

DATUM:

15-12-1703

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiser

Wed. Thijs van Werven
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan de voogden over Henrick Thijssen
e
van Werven, zoon van Thijs van Werven uit diens 1 huwelijk, een bedrag van
ƒ250 c.g. afkomstig van het moeders erfdeel en nog een bedrag van ƒ25,
samen te verrenten tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen
zij hun hof met huisje, gekocht tijdens hun huwelijk.
NB. In de kantlijn: op 24-01-1708 melden de voogd van den Bruggen en de
weduwe van de andere voogd, van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

18

52

53

54

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 17v
Kinderbewijs

DATUM: 31-01-1704

onroerend goed

Twee huizen
Kampen, Broederstraat

comparanten

Slaghecke, Albert
Scheppinck, Gerrit
Gerritsen, Kier

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hermina en Gerrit
Slaghecke als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ¼ deel in twee huizen,
waarvan comparants stiefdochter de andere delen bezit en verder een bedrag
van ƒ150 c.g., een bed met toebehoren, gouden ringen met en zonder steen,
enige zilveren/gouden voorwerpen 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 08-08-1711 meldt comparant aan zijn dochter Hermina
nog ƒ150 c.g. te schenken, gevestigd op het huis van Berend Bulder, de Rode
Molen, nog ƒ25 c.g van haar moei Hensbergen, enige voorwerpen en ƒ50 c.g.
geërfd van Maeken Herstede.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 17v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gaem, Abram
Wolfsen, Helmich

Wdn. van Geesjen Schinkels
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

12-02-1704

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUD

samenvatting

Comparant, en erfgenamen van Manasse Gaem, verklaren een volmacht te
verstrekken aan Helmich Wolfsen om namens hen te vorderen dat de
uitstaande schulden betaald worden, eventueel te procederen en alles te doen
wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 18
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jessen, Aeltijn
Palen, Jan
Jansen, Geurt

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gerrid Teunis en
Wijntijn Antonissen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een halve
rijksdaalder en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en
te doen wat een moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

DATUM:

15-05-1704

Wed, van Antonij Teunissen
Voogd
Voogd

19

Moeder

55

56

57

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 18v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen,

comparanten

Paulsen, Anthonie
Laarhuijs, Gerrit
Gogh, Jan Thijssen van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Christina, Anna, Paul,
Joannes en Henrick Anthonissen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
een bedrag van ƒ50 c.g. samen, te versterven van het ene kind op het andere
en dan nog ƒ9 c.g. voor de zonen vanwege de verkochte kleren, nog enige
zilveren voorwerpen voor de dochters, waarvoor zijn woonhuis en
weefgetouwen als onderpand gelden; hij 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 99
onderwerp

FOLIO: 19
Kinderbewijs

onroerend goed

Twee akkers land en een huis
Wilsum, op ’s Heerenbroek, tussen Mense Hendricks en Gerrit Lamberts

comparanten

Gerritsen, Abraham

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Grietien Abrahams als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g. en nog ƒ50
voor de kleren, een bedrag dat gevestigd wordt op twee stukken land en een
huis door hem gekocht van de Heer Sloot tot Lindenhorst, verder een boek
met zilverbeslag, of ƒ30 c.g.; hij belooft haar lezen, schrijven en naaien te
laten leren en te doen wat een goed vader betaamt.

bijzonderheden

Voogden niet vermeld.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 19
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Aeltjen

DATUM: 22-05-1704

Wdn. van Barbara Thomas
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

04-06-1704

Wdn. van Machteld Jans

Vader

DATUM: 16-06-1704

Volmachtgeefster

20

Wed. Jan Will. Speldenwint

Lemker, secretaris
Veen, Joan

58

59

60

Momber
Gevolmachtigde

IUD

samenvatting

Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan Joan Veen om namens
haar al haar zaken te behartigen en te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 19v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ems, Andries van
Westenenck, Wigmoet
Tengberden, T. van
Ingen, Rudolph van

DATUM:

21-06-1704

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Echtpaar
IUD - secretaris
Brgm. van Elburg

samenvatting

Comparanten verklaren een volmacht te hebben verstrekt aan Rudolph van
Ingen om namens hen te beheren hun goederen op de Veluwe en de
ontvangst van de verponding veilig te stellen die door de Heer Vesterink in de
regio Elburg waargenomen wordt en in beheer is, zo lang als zij dat vragen en
zo nodig de autoriteiten hiervan op de hoogte te stellen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 20
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geerts, Anna
Sanger, Jan Albertsen
Hoovebeen, Claas

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Albertjen en Geert
Rutgers als vaders erfdeel te hebben gereserveerd twee dukatons samen en
belooft hen lezen, schrijven en naaien en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 20
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM: 14-07-1704

Wed. van Rutger Albertsen
Voogd
Voogd

DATUM: 14-07-1704

21

Moeder

61

62

63

comparanten

Schuijren, Andries Jacobsen ter
Ommen, Henrick Henricks van
Buijtendijck, Gelmer

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Anna en Merrichjen
Andries als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een dukaton samen 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 99
onderwerp

FOLIO: 20v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Herms, Aeltijn

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Steven Lambertsen als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd 50 daalders van 30 stuivers, waarvan
hij ook de rente zal ontvangen en belooft hem lezen, schrijven en een
ambacht te laten leren en te doen wat een goede moeder verplicht is,
waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 05-08-1720 heeft Stijntijn Henricks, weduwe van Rutger
Post, het bedrag van ƒ25 c.g. en ƒ2-10 rente aan Willem Oorthuijs, voogd van
Steven Lambertsen, overhandigd en is ontslagen van de voogdij door wijlen
haar echtgenoot.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 20v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Munnen, Andries van
Munnen, Jan Arntsen van
Cooten, Cornelis van

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Cornelis van Cooten
om zich namens hem te melden bij het gerecht in Heerde en er voor te zorgen
dat de verklaring van de getuigen die de waarheid onder ede hebben verteld,
zo spoedig mogelijk zal worden opgestuurd.

bijzonderheden

Geen

RAK 99

FOLIO: 21

DATUM:

Wdn. Annighjin Eggerincks
Voogd
Voogd

Vader

05-08-1704

Wed. van Lambert Rutgersen

Moeder

DATUM: 06-08-1704

Volmachtgever
Momber
Gevolmachtigde

DATUM: 22-08-1704

22

Zoon
Vader

64

65

onderwerp

Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Elburgh, Anna Justina van der
Tengberden, secretaris
Kranenburgh, Pijter van

samenvatting

Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan Pijter Kranenburgh om
namens haar goedschiks of kwaadschiks te vorderen alle actien en
aanspraken die openstaan bij het gerecht; verder inzicht te verschaffen over
de administratie van haar goederen en huizen in Amsterdam en alles te doen
wat daartoe noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 21
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Aeltjen
Broekhuisen, Henrick van
Veltman, Gerrit

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Margrita Jans als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g. en belooft
haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede
moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 21v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Weeteringe, Aeltijn van de
Harpstede, Dirck
Weeteringe, Roeloff Alb. v.d.

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lucassijn, Hermina en
Roeloffijn Harpstede als vaders erfdeel te hebben gereserveerd voor ieder een
bed met toebehoren en 28 lood zilver, te versterven van het ene kind op het
andere en belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

Wed. Fr. Hanius

28-08-1704

Wed. van Jan Benninck
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 28-08-1704

23

Wed. Roeloff Harpstede
Voogd
Voogd

Moeder

66

67

68

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 21v
Schuldbekentenis

DATUM:

23-04-1704

onroerend goed

1. Huis, erf en where genaamd de Helm
Kampen, naast de nieuwe Toren
2. huis, erf en where
Kampen, Burgwal, naast de Schapensteeg, strekkend tot in de Hofstraat

comparanten

Coeverden, Alegonda van
Tengberden, secretaris
Grunde, Saris van de
Beeck, Judith van der

Schuldenares
Momber
Schuldenaar
Schuldeiseres

Wed. A. v.d. Grunde
Zoon
Wed. J. Blanckevoort

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Judith van der Beeck, douairière
Joan Blanckevoort, een bedrag van ƒ600 c.g. op basis van twee obligaties op
naam van haar overleden echtgenoot, die zij zullen verrenten met 5 procent
per jaar. Als onderpand stellen zij hun huis, gekocht van Jan van Galen en
nog een ander huis, gekocht van Hermen van der Maten, nu in verscheidene
woningen verdeeld en dat nog bezwaard is.
NB. In de kantlijn: op 09-05-1725 meldt Willem Frederik Blankvoort namens
de erven dat bovenstaande is voldaan en dat de erven van schuldenares
gevrijwaard zijn van aanmaningen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 22v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Boosman, Arnold
Leidecker, Antoni
Boerboom, Jacob
Herms, Johanna
Wolfsen, Helmich

DATUM:

26-09-1704

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Echtgenoot
Erfgename
Gevolmachtigde

Procureur - Deventer
Koopman - Amsterdam
Echtpaar
IUD

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, heeft comparant op zijn beurt een volmacht
verstrekt aan Helmich Wolfsen om namens opdrachtgever ervoor te zorgen
dat zijn zaken behartigd worden, speciaal die waarin Jacob Boerboom
namens zijn vrouw, door een testamentaire dispositie van Arent van Wije, is
verwikkeld en alles te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 22v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Merwede, Adriaan W. v. der
Brienen, dr Joan van

DATUM:

24

27-10-1704

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Burgemeester

Steenler, dr Goswijn van

69

70

71

Gevolmachtigde

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan de doctoren Joan van
Brienen en Goswijn van Steenler om namens hem te procederen over de
goederen en bezittingen van de weduwe van kapitein Maximiliaen de Vooght
in het ambt Over-Betuwe en te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 23
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Plettenburgh, Alexandrina
Tengberden, secretaris
Eeckhout, R. J.

DATUM:

17-12-1704

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. de Vooght
Dr in de rechten

samenvatting

Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan R. J. Eeckhout om
namens haar al haar zaken waar te nemen en te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 23v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pelh, Albert Henricksen
Edenburghs, Jacob Jacobsen
Valck, Cornelis

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Geesjen Alberts als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd alle lijfstoebehoren en belooft haar
lezen, schrijven en naaien te laten leren en een handwerk, te doen wat een
goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 23v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willems, Afijn
Tromp, Willem
Rutgers, Willem

DATUM:

31-01-1705

Wdn. van Geesjen Albers
Voogd
Voogd

DATUM: 20-09-1719

Erfgename
Voogd
Voogd

25

Vader

72

73

74

samenvatting

Comparante, als erfgename van haar overleden kinderen, heeft de voogden
voor hun goede administratie bedankt.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 23v
Kinderbewijs

DATUM: 18-03-1705

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Venestraat, naast Jan van Brevoort

comparanten

Willems, Aavien
Kuiper, Willem Rutgersen
Tromp, Willem

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Willem en Klaas
Thijsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ150 c.g.
waarvoor haar huis, naast de gewezen Zwanen brouwerij, onderpand is. Zij
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een
goede moeder betaamt.
NB. In de kantlijn: op 06-07-1719 melden de voogden uit handen van
Hillichjen Denecamp de ƒ75 c.g. te hebben ontvangen

bijzonderheden

Namen van de voogden staan alleen in de kantlijn.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 24
Verklaring

onroerend goed

Huisje
Kampen, St. Jacobsstraat

comparanten

Melchers, Aleida
Lemker, secretaris
Tongeren, Jannes van
Hoet, Lucas Mertensen

samenvatting

Comparante verklaart haar voogden te danken voor hun goede administratie
van de erfenis van haar grootvader Gerrit Berentsen: een gouden ring en
e
1/12 deel van een huisje.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 24
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

Wed. van Thijs Henricksen
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 13-04-1705

Comparante
Momber
Voogd
Voogd

DATUM:

26

23-04-1705

comparanten

75

76

Merwede, Adriaan Willem van der
Beeck, Jurrien Reinder van der
Vesterinck, Henrick

Voogd
Voogd
Gevolmachtigde

Burgemeester
IUD en advocaat

samenvatting

Comparanten, voogden over de kinderen van Robert van Haaften en Theodora
Anna van Broeckhuijsen, verklaren een volmacht te hebben verstrekt aan
Henrick Vesterinck om namens hen de opening van het testament van de heer
van Broeckhuijsen en mevr. A. L. Schaap bij te wonen op het huis den Doorne
en de juiste verdeling van de boedel te helpen bevorderen.

bijzonderheden

Details in de akte.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 24v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Herensmitsteeg, naast Lambertus Canneman

comparanten

Herms, Aeltijn
Tengberden, secretaris
Reinders, Bertelt
Raademaker, Dirck A.

DATUM: 05-05-1705

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiser

Wed. Mattijs Gerritsen
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan de voogden over het kind van
Lambert Rutgersen, een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als
speciaal onderpand geldt haar huis.
NB. In de kantlijn: op 15-05-1710 meldt een der voogden van bovenstaande te
zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 25
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schippers, Adriana
Swanenburgh, Peter Dircksen
Swanenburg, Dirck Petersen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Gerritsen Swieter als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g., betaalbaar
aan de voogden in twee termijnen 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:

27

02-07-1705

Wed. van Gerrit Swieter
Voogd
Voogd

Moeder

77

78

79

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 25
Kinderbewijs

DATUM: 04-08-1705

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Korte Hofstraat, hoek Vliersteeg

comparanten

Thicheler, Aeltjen Peters
Credier, Jan
Berens, Daniel

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Dirk Gerrits van Gelder als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g., waarvoor zij
haar woonhuis als onderpand stelt. Zij belooft hem lezen, schrijven en een
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder verplicht is te doen,
waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 04-10-1708 dankt Dirk Gerrits van Gelder zijn voogden
en/of hun nabestaanden voor hun werk.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 25v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Steege, Abram ter
Steege, Jacob ter
Haar, Jacob van der

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Davora, Elisabet en
Jannes ter Steege als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag
van ƒ30 c.g. waarvoor zijn inboedel en lakenmakers gereedschap als
onderpand dienen en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten
leren, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Het is niet duidelijk of het om twee of drie kinderen gaat.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 26
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cornelis, Annichjen
Jacobs, Hermen
Palm, Andries

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lubbichjen en
Kunnichjen Albers als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot
samen 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 Arent van Gelder
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 05-12-1705

Wdn. van Jannegien Duijs
Voogd
Voogd

DATUM:

31-12-1705

Wed. van Albert Jacobs
Voogd
Voogd

28

Vader

Moeder

80

81

82

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 26
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Alberts, Aertjen
Luloffs, Dries
Koets, Dirck

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Anna Henricks 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 verplicht is,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 26v
Kinderbewijs

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Vloeddijk, tussen Lindenhoff en Segelaar
2. Huis, erf en where
Kampen, Geerstraat, tussen Backer en Crouwel

comparanten

Haan, Anna de
Werff, Reinder Kl. v.d.
Haan, Thomas de

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lambert en Jannegien
Meijbooms als vaders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van twee
huizen, een bedrag van ƒ1300 c.g., diverse obligaties en
schuldbekentenissen, de helft van haar inboedel, waarover zij, de moeder,
levenslang zal mogen beschikken, de lijfstoebehoren etc. De voogden
ontvangen een inventaris hiervan. Zij belooft hen lezen, schrijven en een
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee
de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 25-01-1706 meldt Gosen Meuleman, bruidegom van
Anna de Haan, de regeling van de kinderbewijzen te accepteren.

bijzonderheden

Details in de akte.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 27v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

21-01-1706

Wed. van Henrick Jans
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 23-01-1706

Wed. Klaas Lambertsen Meijboom
Voogd
Voogd

DATUM: 23-01-1705

29

Moeder

83

84

85

comparanten

Bollenoove, Arnold
Jansen, Berent
Wieringen, Joan van

Volmachtgever
Pachter
Gevolmachtigde

Klerk provincie
Mastenbroek

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Joan van Wieringen om zaken in en
buiten het gerecht in de provincie waar te nemen en vooral in de kwestie van
Berend Jansen, pachter te Mastenbroek, inzake de achterstallige pacht en
alles te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 28
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Woltersen, Aert
Woltersen, Willem
Henricksen, Drijs

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Niese, Jannegien,
Willem, Henrick en Egbert Aertsen als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd een bedrag van ƒ425 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een
handwerk te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 10-11-1721 meldt Willem Aarssen de voogden te danken
voor hun goede administratie.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 28
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Anna
Sanger, Peter
Post, Jan Stevensen

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Peter Sanger en Jan Stevensen
Post een bedrag van ƒ65 c.g., dat deze als borgen voor Henrick Leijsech aan
de weduwe van Willem Jacobsen hadden betaald en dat schuldenares in twee
termijnen nu wil terug betalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99

FOLIO: 28v

DATUM: 25-01-1706

Femmegijn Stevens
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 15-03-1706

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

30

15-04-1706

Wed. Henrick Leijsech

86

87

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kuik, Arent Jansen
Berents, Philip
Rijssen, Jacob van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Swaentien en Berend
Arents Kuik als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ250
c.g. te betalen bij het bereiken van de leeftijd van achtien jaar, verder een
gouden ring met steen en een zilveren lepel voor de dochter, een ring,
zilveren lepel en ƒ12 c.g. voor de zoon, alles te versterven van het ene kind op
het andere; het land in de boedel blijft voor de helft aan de vader en voor de
helft aan de kinderen. Hij belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 28v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Luijck, Aeltjen Arents
Lemker, secretaris
Horstman, Catharina

Wdn. van Machteltijn Berents
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 18-04-1706

Borg
Momber
Begunstigde

Wed. Wijcher Overbosch
Wed. Hartigh

samenvatting

Comparante verklaart zich borg te hebben gesteld ten behoeve van Catharina
Horstman voor de eventuele schulden die zij mocht hebben nagelaten.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 29
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricks, Abel
Contant, Jurrien
Lamberts, Dirck

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Geesjen Hansen als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een halve 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

DATUM: 11-05-1706

Wed. van Hans Hansen
Voogd
Voogd

31

Moeder

88

89

90

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 29
Kinderbewijs

DATUM: 28-06-1706

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Annegien
Visscher, Teunis
Jansen, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Rijsseltien en
Marregien Henricks als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een dukaton
ieder 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 99
onderwerp

FOLIO: 29v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kapper, Arent Gerritsen
Lausen, Jannes
Smit, Jan Berentsen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hermen en Susanna
Arents als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ4 c.g. en belooft hen
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 29v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Beuckers, Anna Geertruidt
Stubbe, Jan
IJsewijck, Cornelis van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Aeltijn Ariaens als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ40 c.g., een zilveren
lepel en andere zilveren voorwerpen, de rente van genoemd bedrag en belooft
haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 20-09-1714 meldt de echtgenoot van Aeltijn Ariaens de
voogden van zijn vrouw te bedanken voor hun werk.

bijzonderheden

Geen

Wed. van Henrick Leiseel
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 14-07-1706

Wdn. van Francina Herms
Voogd
Voogd

DATUM:

32

Vader

07-08-1706

Wed. Ariaen Jacobs Verbeeck
Voogd
Voogd

Moeder

91

92

93

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 30
Kinderbewijs

DATUM:

17-08-1706

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Aeltjen
Lunse, Wijcher van der
Stoutenburgh, Henrick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Claas, Geertruid en
Anna Uijttenhoudt als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van
ƒ50 c.g. samen, waarvoor Wijcher Jans van der Lunse zich garant heeft
gesteld en 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.
NB. In de kantlijn: op 23-01-1711 melden de pupillen hun voogden te danken
voor hun werk.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 30
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Aeltjen
Oosten, Abraham ten
Alberts, Rutger

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Lijsander 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 99
onderwerp

FOLIO: 30v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hedemans, Aeltijn
Hedeman, Pieter
Steege, Abram ter

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Salomon Segenum als

Wed. Gerrit Claassen Uijttenhoudt
Voogd
Voogd

DATUM:

17-09-1706

Wed. van Joost Lijsander
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

01-11-1706

Wed. van Jacob Segenum
Voogd
Voogd

33

Moeder
Borg

Moeder

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
verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

94

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 30v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claas, Anna
Smit, Gerrit
Strange, Henrick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarig kind Jannes Grobos als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g., diverse zilveren knopen en gespen,
een boek met zilverbeslag en belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te
laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn.

DATUM: 25-11-1706

Wed. van Henrick Grobos
Voogd
Voogd

Moeder

bijzonderheden

95

96

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 31
Volmacht

DATUM:

17-12-1706

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Groenouw, Ariaan van
Bruijns, Trijntje
Mars, Beertje
Staveren, Andries van

samenvatting

Namens zijn echtgenote, verklaart comparant een volmacht te verstrekken
aan Beertje Mars en Andries van Staveren om namens haar de boedel van
Willem Block te aanvaarden, de grutterij en behuizing publiek of uit de hand te
verkopen en daarvan verantwoording af te leggen aan opdrachtgeefster.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 31
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Camphuijsen, Arent Jurrien van
Unia, Douwe Carel van
Eeckholt, R. J.

Momber
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

34

Echtpaar

31-12-1706

Wdn. Isabella de Bouvier
Voogd
Voogd

Vader
IUD

97

98

99

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan Jacob, Ingerman en
Geertruijt Maria Barbara van Camphuijsen als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd de lijfstoebehoren met zilveren en gouden versierselen,
sieraden, enig bestek en een bedrag van ƒ100 c.g. Hij belooft hen goed op te
voeden, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Lijfstoebehoren: gedetailleerd beschreven.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 32
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wijncoop, Arent
Bleker, Lubbert Jansen
Bartelsen, Lubbert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Trijntijn Arens als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ40 c.g., de
lijfstoebehoren en belooft haar lezen, schrijven en een handwerk te laten
leren, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Naam overledene is niet vermeld; waarschijnlijk: IJtjen Jans.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 32
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd de Vergulde Wanne
Kampen, Venestraat,

comparanten

Ems, Andries van
Scheppinck, Gerrit
Buitenvaders Burgerweeshuis

samenvatting

Comparanten, voogden over de kinderen van Meindert van den Hoff en
Geertruidt Kempen, verklaren, na overleg en met goedkeuring van de Raad,
schuldig te zijn aan de Buitenvaders van het Burgerweeshuis, waar de
kinderen verblijven, een bedrag van ƒ125 c.g. en ƒ5 c.g. wegens het overlijden
van een der kinderen; zij beloven dit te verrenten tegen ƒ6-10 c.g. per jaar en
stellen als onderpand een huis behorend aan de kinderen.

bijzonderheden

Zie Apostille van 18-07-1707.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 32v
Kinderbewijs

DATUM:

04-07-1707

Wdn. van ?
Voogd
Voogd

DATUM:

35

01-08-1707

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeisers

DATUM:

Vader

05-11-1707

Voogd
Voogd

100

101

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arents, Aaltje
Petersen, Hertgert
Berens, Jacob
Cornelissen, Aart

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Berend en Annichjen
Aartsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g.
samen en dertig el linnen en 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

Geen

Wed. van Aart Berents
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 32v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dircks, Aeltijn
Grafhorst, Frerick A. van
Snell, Dirck Roelofsen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jannegien, Metta en
Jan Jacobsen Stavast als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag
van ƒ100 c.g. te versterven van het ene kind op het andere en belooft hen
lezen, schrijven en een ambacht te laten leren en te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 33
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Leuwerden, Annetijn Berents
Bavink, Henrick
Palte, Gerrit

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan, Dirck, Berend en
Sijmon Baltus als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ40
c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Wed. van Jacob Jansen Stavast
Voogd
Voogd

DATUM:

36

06-12-1707

Moeder

23-12-1707

Wed. Dirck Baltus
Voogd
Voogd

Moeder

102

103

104

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 33v
Kinderbewijs

DATUM: 02-02-1708

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Galen, Anthoni Jacobsen v.
Claasen, Claas
Voght, Jacob van der

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willemina, Jacomina en
Stijntijn van Galen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een zilveren
dukaton 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 99
onderwerp

FOLIO: 33v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vincke, Anna
Raterinck, Gerrit
Sprincke, Bartelt ter

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aaltijn en Annegijn
Kaukercke als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ25 c.g. en alles
wat hun vader van zijn ouders en van anderen geërfd heeft en belooft hen
lezen, schrijven en een ambacht te laten leren, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 34
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t

comparanten

Deutecom, Albertus van
Heerde, Abram van
Doorne, Jannes van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Neeltijn, Helena en
Maria van Deutecom als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ10
c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Wdn. Cornelia v. Uijtrecht
Voogd
Voogd

DATUM:

04-01-1708

Wed. van Dirck Kaukercke
Voogd
Voogd

DATUM:

37

Vader

Moeder

20-03-1708

Wdn. van Johanna de Munnick
Voogd
Voogd

Vader

105

106

107

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 34
Kinderbewijs

DATUM: 24-03-1708

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Steenders, Annetijn
Roscammer, Herman
Rensinck, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarig kind Teuntijn Steenhouwer als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12 c.g. 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 99
onderwerp

FOLIO: 34v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pattkul t. Possendorp, Rutger A.
Breda, Anna van
Lemker, secretaris

samenvatting

Vanwege zijn aanstelling tot landrentmeester van Twente en als garantie
voor de correcte uitoefening van die functie, heeft comparant zijn
echtgenote voorgedragen als borg, die dit met handtasting aanneemt.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 34v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Vloeddijk

comparanten

Meijboom, Albert Evertsen
Franssen, Grijetjen
Lijndraaijer, Lucas Petersen
Kock, Stijntjen Tijmensen

Wed. Jan Wijchersen Steenhouwer
Voogd
Voogd

DATUM:

DATUM:

Moeder

21-05-1708

Landrentmeester
Borg
Momber

Twente
Echtgenote

13-06-1708

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Lucas Petersen Lijndraaijer en
diens echtgenote een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als
speciaal onderpand stellen zij hun woonhuis.

bijzonderheden

Geen

38

108

109

110

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 35
Kinderbewijs

DATUM:

07-07-1708

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Oudegom, Aeltijn van
Oudegom, Pijter van
Knock, Willem

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 35v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. 12 mat lands
Dronten
2. een Slag genaamd de Vlotkamp en de halve mate binnendijks
Kampen, over de Reeve

comparanten

Boecop, Arent Willem van
Bruijns, Arnolda Maria
Elburgh, Justina van

Wed. van Jan Leeker
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

20-06-1708

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Hanius

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Justina van Elburgh een bedrag
van ƒ900 c.g. zijnde de helft van een obligatie van ƒ1800 c.g. door Werner toe
Boecop en diens echtgenote in 1679 verhandeld en dan nog een bedrag van
ƒ150 c.g. door Nicolaa van Haersolte weduwe toe Boecop in 1680
opgenomen, dus samen ƒ1050 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal
onderpand geldt de helft van een stuk land in Dronten, waarvan de andere
helft van burgemeester Suirman is en de halve Vlotkamp met een
binnendijkse mate.
NB. In de kantlijn: op 03-05-1743 meldt Magteld Cornelia Hanius van
bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 36
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huizen bij de korenmolen
Kampen, buiten de Venepoort, op de dijk

comparanten

Arents, Annegijn

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan de voogden over de voorkinderen
van Wijcher Gerrits, n.l. Marregijn en Gerrit Wijchers, wegens het hun

DATUM:

02-08-1708

Schuldenares

39

Wed. Wijcher G. Mulder

toebedeelde vaders erfdeel een bedrag van ƒ150 c.g. tegen 5 procent per
e
e
jaar. Als speciaal onderpand gelden twee halve huizen bij de 2 en 3
korenmolen.

111

112

113

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 36
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobs, Annichjen
Lemker, secretaris
Burgh, Claas Thijs van den

DATUM:

14-12-1708

Comparante
Momber
Begunstigde

Zoon

samenvatting

Comparante verklaart met handtasting dat zij aan haar zoon Claas Thijs van
den Burgh, vanwege de goede diensten aan haar bewezen, de helft van het
schoenmakers gereedschap dat hij nu gebruikt, in eigendom geeft.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 36v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Egberts, Annegien
Coendersen, David
Scholte, Jan Hendriksen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Gerregien Herms als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ25 c.g. of een van de
beste weefgetouwen, dat zo lang onder de moeder blijft, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 36v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tooren, ds Adrianus van
Erkelens, Jacob

samenvatting

Namens zijn echtgenote, verklaart comparant, die geprocedeerd heeft over
goederen toebehorende aan de weduwe van secretaris Nuis, erfgename van

DATUM:

06-01-1710

Wed. van Hermen Scholte
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 20-01-1710

40

Comparant
Borg

haar zoon dr Otto Nuis, tot borg te benoemen Jacob Erkelens, die de
borgtocht aanneemt.

114

115

116

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 37
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wijnbergen, Arent Jacob van
Wijnbergen, Jacob Jan van

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Jacob Jan van
Wijnbergen om namens hem, comparant, zijn zaken te behartigen, geld te
innen enz. enz.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 37
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Groenevelt, Arentjen
Smith, Melcher
Brinckhuijs, Jan Albertsen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Jannichjen Henricks
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ12 c.g. en belooft
haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede
moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 37v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Verschuuren, Andries
IJsseldijck, Lambert
Bartelinck, Gerrit

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Cornelis Verschuuren als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd 5 dukatons en belooft hem lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader

DATUM:

22-01-1710

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

28-01-1710

Wed. van Henrick Janssen
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 07-04-1710

Wdn. van Annichjen Willems Cuiper
Voogd
Voogd

41

Moeder

betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

117

118

119

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 37v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kruijs, Aeltijn
Staphorst, Claes Kiersen v.
Kalckhoven, Gijsbert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Pijter Mattijssen als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ10 c.g., waarmee de
voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 16-12-1720 bedankt pupil zijn voogden voor hun werk.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 38
Kinderbewijs

onroerend goed

1 Korenmolen
Kampen, buiten de Venepoort

comparanten

Jans, Annegien
Bruggen, Johannes ter
Wijchers, Dirck

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan, Hendrik, Gesien
en Geertien Wijchers als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag
van ƒ1000 c.g. samen, gevestigd op de eerste korenmolen buiten de
Venepoort, te versterven van het ene kind op het andere en waarvan zij, de
moeder, het vruchtgebruik geniet tot aan de volwassenheid van de kinderen;
de voogden stemmen hiermee in.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 38
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrits, Aeltijn
Dorsten, Antoni van
Meijerink, Arnoldus

DATUM: 28-04-1710

Wed. van Mattijs Pijtersen
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 16-05-1710

e

Wed. van Wijger Gerritsen
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 24-07-1710

Wed. van Willem Jansen
Voogd
Voogd

42

Moeder

120

121

122

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Maria Willems als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ25 c.g. en belooft
haar lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 38v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Drillinger, Anna Magdalena Elisabet
Bartelinck, Jodocus Hermannus
Drillinger, Jan Everwijn

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Cornelia Salomi
Jacobsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100
c.g. waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 38v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Weijde, Albert van der
Bosch, Arnoldus Fr. van den
Backer, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Cornelis, Femmichjen
en Geertruit Albers als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 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 99
onderwerp

FOLIO: 39
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Koornmarkt, aan de poort, z.o. kant

comparanten

Suiren, Anthoni van
Dop, Matthijs

DATUM:

19-08-1710

Wed. Jan Ch. Jacobsen
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 02-09-1710

Wdn. van Catharina Arents
Voogd
Voogd

DATUM:

17-09-1710

Wdn. van Luitjen Bosch
Voogd

43

Vader

Vader

Bosch, Andries

123

124

125

Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Margreta van Suiren als
e
moeders erfdeel te hebben gereserveerd 3/8 deel van een huis, de
lijfstoebehoren, enige sieraden en een boek met zilverwerk 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 05-12-1738 meldt pupil haar voogden en hun
vervangers te danken voor hun werk.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 39
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Spoor, Arent
Hobertsen, Willem
Sanger, Dirk Albertsen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jonas en Rutger
Arentsen Spoor als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ20 c.g.
en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 39v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Anna
Werf, Peter van der
Oosterholt, Gerrit van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Anna Maria de Main
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een dukaton, waarmee de
voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 05-05-1714 dankt pupil, in ondertrouw met de soldaat
Christiaen Marchant, haar voogden.

bijzonderheden

Naam echtgenoot niet vermeld.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 39v
Kinderbewijs

DATUM:

24-11-1710

Wdn. van Jutje Alberts
Voogd
Voogd

DATUM:

03-01-1711

Wed. van …..
Voogd
Voogd

DATUM:

44

Vader

27-01-1711

Moeder

126

127

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Frans, Annetijn
Fransen, Jan
Oedekerk, Pijter
Visscher, Klaas

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Mechteld, Frans en
Henderina Stoltenburgh als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder
ƒ100 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 22-11-1734 melden de pupillen hun voogden te danken
voor hun werk; i.p.v. Klaas Visscher en Jan Fransen, overleden, is dat Roelof
Storm.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 40
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willems, Aeltijn
Lunse, Jan Klaasen v.d.
Voetelinck, Sijmon

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Willem en
Femmechien van Rechteren als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een
bedrag van ƒ450 c.g. samen, te versterven van het ene kind op het andere,
waarvoor zij al haar roerende en onroerende goederen als onderpand stelt
en voor haar dochter nog een bed met toebehoren en belooft hen lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 40
Kinderbewijs

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Groenestraat
2. Een stuk land
Wilsum

comparanten

Bosch, Andries
Suiren, Anth. van
Valckenier, Elias

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geertjen, Jan, Gijsbert
en Jannes Bosch als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag
van ƒ600 c.g. samen, enige gouden ringen voor de dochter en enkele

Wed. van Henrick Stoltenbergh
Voogd
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 19-03-1711

Wed. van Lubbert van Rechteren
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

09-06-1711

Wdn. van Elisabeth Breele
Voogd
Voogd

45

zilveren voorwerpen voor de zoons en belooft hen lezen, schrijven en een
handwerk te laten leren; als onderpand stelt hij een deel van zijn woonhuis
en een stuk land, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 23-06-1722 dankt Jan Bosch zijn voogd Elias
Valckenier zaliger en verklaart alles ontvangen te hebben van diens erven;
op 16-09-1734 dankt Jannes Bosch zijn tegenwoordige voogden Peter en Jan
Bosch.

128

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 40v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, naast de Waag

comparanten

Kruishoop, Arent Swiersen
Dircks, Seigien
Ness, Hendrick van
Ovinck, Jacob Gerritsen

DATUM:

15-07-1711

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over het kind van
Claes Crauwel en Jannegien van Ness, een bedrag van ƒ150 c.g. tegen 5
procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 17-08-1747 meldt Menso van der Heide, zoon van
Gerhard van der Heide en Maria Krouwel, die deze hypothecatie als vaders
goed heeft ontvangen, van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

De verdere akten op letter A staan onder de Z.
129

130

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 41
Volmacht

DATUM:

10-03-1702

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bavink, Berent
Peereboom, Simon

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te vertrekken aan Simon Peereboom om
namens hem uitstaande schulden te innen, te kwiteren en verder te doen wat
noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 41
Kinderbewijs

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

46

15-05-1704

131

132

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berentsen, Berent
Kock, Wilbert Jansen
Jansen, Klaes

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Berend Berentsen 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 99
onderwerp

FOLIO: 41v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, buiten de Hagenpoort, naast Lubbert Bleeker

comparanten

Keiser, Barthold Berentsen
Olthuijs, Berend Jansen
Egbertsen, Berent

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Berend Bartholdts als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een weefgetouw en ƒ25 c.g. en
belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 05-04-1707 melden Barthold Berentsen Keiser en zijn
vrouw Henrickien Selis dat zij, boven het genoemde in de akte, nog een huis
verbinden.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 41v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Berent
Valck, Cornelis
Steenwijck, Arent

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Henrickjen Berents als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ8 c.g. en belooft haar lezen,
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Trijne Claes
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 05-08-1705

Wdn. van Hermtien Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

29-10-1705

Wdn. van Truide Henricks
Voogd
Voogd

De bladzijden 42 en 42v zijn blanco.

47

Vader

Vader

133

134

135

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 43
Verklaring

DATUM:

25-08-1697

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Berend
Gerritsen, Arent

samenvatting

Comparant verklaart op St. Michielsdag van dit jaar terug te betalen aan
Arent Gerritsen een bedrag van ƒ300 c.g. met rente, dat hij op 29-09-1676
van hem had ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 43
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Keizerstraat, strekkend tot aan de wal

comparanten

Nijenhuijs, Berend Jansen van
Kuijlen, Marrechie Willems v.d.
Molkenbour, Geertien

Comparant
Begunstigde

DATUM:

28-09-1697

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtg. Sijbert Bisschop

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Geertien Molkenbour een bedrag
van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun
huis, tussen Cornelis van Dijk en Hermen Denecamp.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 43v
Kinderbewijs

onroerend goed

Hofje
Kampen, buiten de Hagenpoort

comparanten

Breecktdenbosch, Berend
Beck, Gerlach
Remmelsen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Margreta en Aeltjen
Breecktdenbosch als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ30 c.g.
waarvoor zijn hofje onderpand is, de lijfstoebehoren en de helft van een
schuldbekentenis ten laste van Jannichjen Herms, echtgenote van Hermen
Berentsen. Hij belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

48

14-04-1698

Wdn. van Geertjen Berens
Voogd
Voogd

Vader

136

137

138

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 44
Kinderbewijs

DATUM:

10-05-1698

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Visscher, Bartelt Gerritsen
Ulsen, Jan van
Kresser, Jan Jansen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerrit, Jan en Aeltien
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ2 c.g. ieder 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 99
onderwerp

FOLIO: 44
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en hof
Brunnepe, St. Nicolaasdijk

comparanten

Oir, Berent Jansen
Teunis, Trudigjen
Lemker, secretaris
Tongeren, Berent van
Kuijck, Marrichjen Jansen

Wdn. Evertien Herms
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

30-08-1698

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Berent van Tongeren en diens
echtgenote een bedrag van ƒ150 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand geldt hun huis, tussen Henrick Kock en Henrick Velthuijs,
gekocht van Henrick Peters en Jannichjen Lucas.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 44v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bolderman, Berent
Heer, Willem de
Henricks, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willem, Grete en
Engeltjen Berents als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een dukaton
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

DATUM:

06-09-1699

Wdn. van Marrichjen Claas
Voogd
Voogd

49

Vader

139

140

141

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 45
Betalingsregeling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Reijnders, Barthold
Rutgersen, Lambert

DATUM:

29-11-1699

Comparant
Schuldenaar

Pachter

samenvatting

Comparant verklaart als zijn eigen schuld aan de stadsontvanger te zullen
betalen wat Lambert Rutgersen schuldig is en waarvoor diens goederen
dreigen te worden verkocht: in mei 1699 ƒ100 c.g., op St. Jacobsdag van dat
jaar ƒ150 c.g. en op St. Martinidag van dat jaar ƒ150 c.g en ten slotte in mei
1700 het gehele jaar 1699. De stadsontvanger belooft hierop aan comparant
cessie van actie te geven.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 45
Volmacht

onroerend goed

Huis, erf en where met hof
Kampen, op de sluis

comparanten

Berents, Dirck
Rijsewijck, Elisabeth van
Getsens, Jochem
Rijsewijck, Judith van
Lemker, R.
Wolffsen, Helmich

DATUM:

25-01-1699(?)

Erfgenaam
Erfgename
Erfgenaam
Erfgename
Momber
Gevolmachtigde

Echtpaar
Echtpaar
Secretaris
IUD

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van hun oom Wolter van Rijsewijck, hebben een
volmacht verstrekt aan Helmich Wolffsen om namens hen hun zaken waar te
nemen en in het bijzonder wat betreft de verkoop van hun huis en alles te
doen wat daartoe noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 45v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen de wed. Hoemaker en Andries van Emst

comparanten

Bulter, Bernardus
Bulter, Jan Berentsen
Scheppink, Gerrit
Romonde, Jan Willemsen v.

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Alberta, Judith,
Johannes, Wilmina en Gerhard Bulter als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd samen een bedrag van ƒ250 c.g. waarvoor hij als onderpand
stelt zijn huis; verder de erfenis van hun grootmoeder Elbertsen weduwe van

DATUM:

50

19-01-1700

Wdn. van Henrikien Schuerink
Voogd
Voogd
Voogd

Vader

Jan Gerritsen Schuerink uit Amersfoort. Hij belooft hen lezen, schrijven,
naaien / of een ambacht te laten leren en te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 21-06-1702 meldt Bernardus Bulter dat al zijn kinderen
na de dood van zijn vader Jan Berentsen Bulter, recht hebben op de
legitieme portie die zijn moeder Judith Coops in haar testament heeft
vermeld; op 15-05-1707 dankt Bartha Bulter haar voogden; op 18-06-1708
doet Jan Berentsen Bulter hetzelfde.

142

143

144

bijzonderheden

Details in de akte.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 46
Schuldbekentenis

onroerend goed

Een stukje land
Brunnepe, aan de dijk, naast de hof van de weduwe Mauritsen

comparanten

Rutgers, Aertien
Nuis, H.
Bulder, Jan Berentsen

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jan Berentsen Bulter een bedrag
van ƒ50 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt een
stukje land.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 46v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Venestraat, tussen van de Belt en wed. Morrhe

comparanten

Dircks, Berent
Herms, Grietje
Lemker, secretaris
Koijer, Jan Gerritsen
Teunis, Catharina

DATUM:

25-01-1700

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

DATUM:

Wed. Albert Jansen
Secretaris

02-02-1700

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Gerritsen Koijer en diens
echtgenote een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 47
Verklaring

DATUM:

51

09-03-1700

onroerend goed

Twee huizen en hof
Kampen, aan het stenen brugje

comparanten

Eckelboom, Bernhardt
Stercke, Helena
Lemker, secretaris
Hoogencamp, Menso

samenvatting

Comparanten verklaren dat, ingevolge resolutie van Schepenen en Raaden,
van het geld dat voor de erven en crediteuren van Menso Hoogencamp in
beslag is genomen, zij hebben ontvangen een bedrag van ƒ850 c.g., welk
bedrag zij beloven uiterlijk na 6 maanden weer ter secretarie te deponeren en
te verrenten met 5 procent per jaar, waarvoor zij als onderpand stellen hun
twee huizen met hof.

bijzonderheden

Geen

Comparant
Comparante
Momber
Overledene

Echtpaar

Beeltien Lucassen, zie het voorgaande boek van Bekentenissen van 08-10-1700.

145

146

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 47v
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Broederstraat

comparanten

Uijtenhout, Berend Arentsen
Wijringen, Helena van
Nuis, H.
Heerde, Egbert van
Wijk, Eva van

08-10-1700

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Secretaris
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Egbert van Heerde en diens
echtgenote een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 48
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobsen, Berent
Hanius, Franciscus
Holtschemaacker, Henrick J.

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Franciscus Hanius om
namens hem zijn zaken waar te nemen en speciaal om van Henrick Jansen
Holtschemaacker te vorderen een bedrag van ƒ260 c.g. wegens gekocht hout
en alles te doen wat verder nodig is.

DATUM: 13-06-1701

52

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Schuldenaar

Brgm. van Wezep
IUD

147

148

149

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 48
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cramer, Berent
Craamer, Willem
Scheeper, Boudewijn

DATUM: 24-08-1701

Borg
Schuldenaar
Schuldeiser

Broer

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld ten behoeve van de
aanspraak die Boudewijn Scheeper zo nu en dan heeft op comparants broer
Willem Craamer wegens de koop of levering van wol ten bedrage van ƒ20710 .

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 48
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hartman, Berent
Hartman, Ibe
Cremer, Berend
Botte, Willem
Haarst, Dirck Albertsen van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Gerrichjen Berents
Hartman als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1770
c.g. boven een bedrag van ƒ160 c.g. dat berust bij haar grootvader Berent
Cremer wegens de verkoop van de wollen kledingstukken, verder de
lijfstoebehoren en de huisraad die haar moeder ten huwelijk meebracht, zo
als vermeld in de inventaris die de vader en grootvader bezitten; 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 99
onderwerp

FOLIO: 48v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wachtevelt, Berend van
Lindenhoff, Evert

DATUM: 14-10-1701

Wdn. van Gerrichjen Cremer
Voogd
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

53

21-06-1702

Borg
Begunstigde

Leiden

Vader

Leeuwen, Martinus van

150

151

152

Erfgenaam

Echtg. Sara de Bie

samenvatting

Comparant heeft zich borg gesteld ten behoeve van Evert Lindenhoff en de
erfgenamen van Maria Aijmerij weduwe Le Bucq om hem zo nodig
schadeloos te stellen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 49
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met gruttenmolen
Kampen, Venestraat, tussen van den Beld en de wed. Morrhe

comparanten

Dircks, Berent
Herms, Grietje
Lemker, secretaris
Goltbeeck, Egbert

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Egbert Goltbeeck een bedrag
van ƒ110 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn
huis, waar nog een verplichting op rust ten behoeve van Jan Gerritsen Cojer.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 49v
Onderpand

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Hofstraat,

comparanten

Erkelens, Beeltjen van
Lemker, secretaris

samenvatting

Als gevolg van het besluit van Schepenen en Raden van 18-12-1702, heeft
comparante verklaard als zekerheid voor het afgenomen fidei-commissaire
verband op haar ouderlijke erfportie gevestigd, aan de gezamenlijke erven
van Jan van Erkelens en wijlen Annichjen Martens haar huis als onderpand
te stellen om hen zo nodig schadeloos te stellen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 49v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

24-07-1702

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiser

DATUM:

19-12-1702

Comparante
Momber

DATUM:

54

Echtpaar

28-05-1704

Wed. Jan de Greeve

comparanten

153

154

155

Poole, Berend de - sr
Leussen, Wilhelmus
Landsdouwe, Jan van de

Borg
Borg
Overledene

De weduwe van ..

samenvatting

Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld voor de eventuele
schulden die de weduwe van Jan van de Landsdouwe mocht hebben
nagelaten.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 50
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wijchers, Benier
Eeckhout, dr R. J.

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan dr R. J. Eeckhout om
zijn zaken te behartigen in of buiten deze stad en daarvoor alles te doen wat
noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 50
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ketten, Bernardus Wilhelmus v.d.
Corver, Jan
Hensbergen, Femmetje

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld ten behoeve van Jan
Corver, namens diens vrouw N.N. Hensbergen en de erven van Femmetje
Hensbergen, voor de eventuele schulden die mochten zijn nagelaten.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 50v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bickers, Beeltjen
Houw, Gerbrant van de
Hoff, Arent van den

DATUM:

29-12-1704

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

22-09-1706

Borg
Begunstigde
Overledene

DATUM: 08-10-1708

Wed. van Daniel Berens
Voogd
Voogd

55

Moeder

156

157

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Daniel en Berend
Daniels als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ20 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 99
onderwerp

FOLIO: 50v
Kinderbewijs

onroerend goed

1. Buitendijks land
Oosterwolde
2. Binnendijks land genaamd de Santkamp
Oosterwolde
3. Huis met stallingen
Kampen, Hofstraat, tussen Lucas Geelboom en de wed. Greve

comparanten

Beerthuijs, Berent
Hove, Gerrit ten
Visscher, Teunis

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hermen en Teuntijn
Beerthuijs als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van
ƒ2300 c.g. waarvoor hij land in onderpand stelt. Hij belooft hen lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 51
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Strick, Berend Jansen
Scholte, Jan
Jansen, Bertelt
Gerrits, Abram

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Berentsen als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ30 c.g. en 25 el doek of ƒ14
cg., 4 nieuwe hemden, een kist, zilveren voorwerpen en zijn moeders
kerkboek met zilverbeslag en belooft hem lezen, schrijven en een handwerk
te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden
instemmen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

15-11-1708

Wdn. Gerrigijn Herms Geelboom
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 24-12-1708

Wdn. van Stijntijn Jans
Voogd
Voogd
Voogd

56

Vader

158

159

160

161

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 51
Borgstelling

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ketten, Bernardus Wilhelmus v.d.
Lintelo, Eleonora van

10-06-1709

Borg
Begunstigde

Wed. Schaap

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te stellen ten behoeve van Eleonora van
Lintelo in haar zaak tegen burgemeester Henrick Eeckholt en Jan Jelissen
uit Deventer als voogden over de kinderen van Egbert Goltbeek.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 51
Borgstelling

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Bovenpoorte, hoek Panjansteeg

comparanten

Ketten, Bernardus Wilhelmus v.d.

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld voor de evictie en
aanspraken op het huis door Lambert Ridder, muntmeester van Gelderland,
overgedragen aan Henrick Dirckje Leden.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 51v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrits, Berentijn
Gerritsen, Jan
Jansen, Berent

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hermen, Gerrit en
Swijr Swijrsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder 100
rijksdaalders, een hemdbroek met zilveren knopen en een zilveren lepel voor
de jongste, te versterven van het ene kind op het andere en belooft hen
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99

FOLIO: 51v

DATUM:

10-06-1709

Borg

DATUM: 25-02-1710

Wed. van Swijr Hermsen
Voogd
Voogd

DATUM: 05-05-1710

57

Moeder

162

163

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stockman, Bastiaan
Stockman, Gerrit
Wolf, Jurrien

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 52
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricks, Berent
Eese, Jan Evers van d’
Evers, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Henrick Henricks als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een weefgetouw 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 99
onderwerp

FOLIO: 52
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cornelis, Batjen
Doctor, Jan Driesen
Cornelissen, Cornelis

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Arentjen Gerrits als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ30 c.g. en belooft haar lezen,
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 11-06-1734 meldt pupil de vrouwen van haar overleden
voogden te danken voor de goede administratie.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Johanna Rhodia
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 18-06-1710

Wdn. van Henrickijn Henricks
Voogd
Voogd

DATUM:

22-07-1710

Wed. van Gerrit Driesen
Voogd
Voogd

58

Vader

Moeder

164

165

166

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 52v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobs, Barbara
Smitt, Jan Arents
Sellis, Peter Fransen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Arent, Egbert,
Henrick en Gerrit Henricks Smitt 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 99
onderwerp

FOLIO: 52v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Reijnders, Bartelt
Voigel, Rutger Willems
Kruijshoop, Willem

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Reijnder, Jan,
Lubbichjen en Jacob Bartels als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
een bedrag van ƒ3000 c.g. samen en ieder nog 300 rijksdaalders, aan de
dochter een bed met toebehoren bij haar huwelijk 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 99
onderwerp

FOLIO: 53
Onderpand

onroerend goed

1. Huis, erf en where genaamd het Posthoorn
Kampen, Oudestraat, tussen Nessink en de kinderen Kool
2. huis, erf en where
Kampen, Broederstraat, tussen Onckhuijs en Westenhove

comparanten

Uijtenhout, Bernardus
Wieringen, Magdalena van
Velthoen, Anna

samenvatting

DATUM: 05-02-1711

Wed. van Henrick Arents Smitt
Voogd
Voogd

DATUM:

04-05-1711

Wdn. van Henrickjen Willems
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

Vader

07-04-1712

Erfgenaam
Erfgename
Overledene

Echtpaar
Moeder

Comparanten verklaren hun twee huizen als onderpand te stellen voor het
bedrag van ƒ600 c.g. dat met fideicommissie van haar moeder Anna
Velthoen was bezwaard ten behoeve van de erfgenamen.

59

167

168

169

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 53
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hollingh, Berend Dircksen
Koster, Pouwel
Stael, Claas

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Hermen Hollingh als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g., waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 53
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stockman, Bastiaen
Bartelinck, Gerrit Jansen
Stockman, Gerrit Jansen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Hester Stockmans als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g., waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 53v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Loman, dr Burchart Jan
Munts, dr Balthasar
Mensen, Rutger

samenvatting

DATUM: 14-06-1712

Wdn. Gritien H. v. Emmeloort
Voogd
Voogd

DATUM:

14-11-1712

Wdn. van Gesijn Arents
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

Vader

29-03-1713

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Volmachtgever

Plaatsvervangend
Voogd

Comparant, namens zijn opdrachtgever en diens opdrachtgever, voogd over
de kinderen van Willem Jans en Femmegien Swiers en van Getruit, Aeltien
en Merregien Willems, Gerregien Berentsen weduwe Kronemans en Lisbet
Wijchers, heeft met handtasting verklaard dat hij in de zaak tegen Berentien
Gerrits weduwe van Jan Hesselsen er niet in is geslaagd borgen te vinden,
maar zich van zijn verplichtingen zal kwijten.

60

170

171

172

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 54
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cramer, Bernhard
Tengberden, secretaris
Erckelens, Jacob Gosensen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Evert Laurens, Hester
en Wilmina Cramer als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag
van ƒ300 c.g., goud en zilver, lijfstoebehoren, diverse sieraden en zilveren
voorwerpen, linnengoed, twee bedden met toebehoren en huisraad,
waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 18-04-1741 meldt Evert Laurens Cramer zijn
tegenwoordige voogd, burgemeester van Marle, te danken.

bijzonderheden

Details in de akte.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 54
Transactie

onroerend goed

Huis, erf en where met zeepziederij de Vijfhoeck
Kampen, Achter de nieuwe Muur,

comparanten

Kremer, Berent Berentsen
Hartmans, Trijntje
Kremer, Berend Danielsen

DATUM:

03-03-1714

Wdn. van Margaretha Sluijters
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

09-06-1714

Verkoper
Verkoopster
Koper

Echtpaar
Vader

samenvatting

Comparanten verklaren overgedragen te hebben aan hun vader al hun
huisraad, mobiele en roerende goederen, hun waardepapieren en schulden
hier in de stad en elders en belenen hun huis voor een bedrag van ƒ4000 c.g.
boven hetgeen zij ontvangen hebben voor de huisraad etc.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 54v
Borgstelling

onroerend goed

n.v .t.

comparanten

Daelen, Berend Hendricksen van
Daelen, Jan Berentsen van
Dijckhuijs, Gerrit Arentsen

DATUM:

61

19-11-1714

Comparant
Zoon
Borg

Veen, Hendrick ter

173

174

175

Borg

samenvatting

Comparant verklaart dat hij zijn zoon hier in detentie, die wegens ziekte naar
zijn huis mag gaan, weer onder toezicht van de magistraat zal laten stellen;
de borgen staan garant voor de eventuele kosten.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 55
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Smit, Berentijn
Smit, Melchior
Smit, Antoni

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Anna Maria Saatbeeck
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een zilveren dukaton en belooft
haar lezen, schrijven en een handwerk te laten leren, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 55
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Loman, dr Burchart Jan
Egmont, Aleida Magtelt van

samenvatting

Comparant verklaart, namens zijn opdrachtgeefster, dat hij in de zaak tegen
de jonkers Jacob van Wijnbergen, Hendrick Arent en Arent Willem van
Boecop en Simon ten Bussche, als voogden over de kinderen van jonker
Egbert ten Bussche, er niet in geslaagd is borgen te vinden

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 55v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat, tussen de erven Ridder en dr Erkelens

comparanten

Stockman, Bastiaan
Bovenhoff, N. N.

DATUM: 13-12-1714

Wed. van Jan Pijtersen Saatbeeck
Voogd
Voogd

DATUM:

15-05-1715

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster

DATUM:

IUD
Wed. A.T. de Sweersen

26-11-1715

Schuldenaar
Schuldenares

62

Moeder

Echtpaar

Stockman, Gerrit
Wenink, Jurrien Wolf
Nieuburg, Henrick

Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser

Voogd
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over comparants
dochter Engeltje Stockman bij Johanna Rodia, een bedrag van ƒ150 c.g.,
waarvoor zij hun woonhuis als onderpand stellen.
NB. In de kantlijn: op 15-03-1726 melden de voogden Stockman en
Nijenburg van bovenstaande te zijn voldaan met rente.

bijzonderheden

Geen

De bladzijden 56 t/m 73v zijn blanco.

176

177

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 74
Schuldbekentenis

DATUM:

13-06-1697

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Burgwal,

comparanten

Dijk, Cornelis van
Cannegieters, Everdina

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de kinderen uit het 1 huwelijk
van comparante, wegens vaders erfdeel, een bedrag van ƒ2000 c.g. tegen 5
procent per jaar en waarvoor hun woonhuis onderpand is; tevens bekennen
zij nog ƒ400 c.g. schuldig te zijn tegen 5 procent.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 74v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Molen
Kampen, op het Bolwerk, buiten de Hagenpoort

comparanten

Dijk, Cornelis van
Cannegieter, Everhardina
Munster, Hermannus van
Cannegieter, Sara

Schuldenaar
Schuldenares

Echtpaar
e

DATUM:

13-06-1697

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hermannus van Munster en
diens echtgenote een bedrag van ƒ600 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als
speciaal onderpand stellen zij de helft van hun molen.

bijzonderheden

Geen

63

178

179

180

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 75
Schuldbekentenis

DATUM:

16-10-1697

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat, tussen het Goede Anker en van Haarst

comparanten

Linderman, Caspar
Linderman, Clara
Lemker, secretaris
Haan, Jannes de
Meulen, Jannichjen van der

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jannes de Haan en diens
echtgenote een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 75v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met achterhuis
Kampen, Buiten Nieuwstraat, strekkend tot in de Hofstraat

comparanten

Passer, Claas
Eckelboom, Eijmbert
Passer, Helmich

DATUM:

13-12-1697

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over Jacob en Bertha
Pietersen van Dijck, een bedrag van ƒ110 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als
speciaal onderpand geldt zijn aandeel in zijn woonhuis.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 76
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, op de Gasthuis bleek, aan de IJssel, buiten de Venepoort

comparanten

IJssendijck, Cornelis van
Jans, Dirckjen
Lemker, secretaris
Meulen, Claas Jansen van der
Krols, Elsjen
Mathieu, Jan
Krols, Margaretha
Houtman, Dirk

samenvatting

DATUM:

27-01-1699

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres
Schuldeiser
Schuldeiseres
Schuldeiser

Echtpaar

Echtpaar
Echtpaar
Namens Anna Krols

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan leden van de familie Krols een
bedrag van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand

64

stellen zij hun huis en getimmerte.
NB. In de kantlijn: op 27-06-1703 melden Jan Mathieu en Elsjen Krols, mede
namens de anderen, te zijn voldaan van bovenstaande en schuldenaar van
alle verband te ontslaan.

181

182

183

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 76v
Schuldbekentenis

onroerend goed

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

comparanten

Sluijter, Claas
Keppels, Hendrina
Lemker, secretaris
Sluijter, Aleida

DATUM:

03-11-1698

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

Echtpaar

Wed. van Putten

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Aleida Sluijter een bedrag van
ƒ400 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
huis, tussen Jan van der Linde en Jan Moes.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 76v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schutter, Cornelis
Waalwijck, Maria
Kraaijenhoff, Abram

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te stellen voor een stukje stof, ca. ƒ5 c.g.
waard, gevonden ten huize van Maria Waalwijck en door Abram Kraaijenhoff
gereclameerd.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 77
Schuldbekentenis

onroerend goed

Twee huizen, erven en wheren naast elkaar
Kampen, Keizerstraat

comparanten

Dijck, Cornelis van
Backers, Margreta

DATUM: 08-05-1699

Borg
Begunstigde
Reclamant

DATUM: 26-05-1699

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster

65

Gemeensman
Schoondochter

Sasse, Gijsbert
Backers, Henrichjen
Backers, A. Clasina
Lemker, secretaris
Velthoen, Joan

184

185

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Echtpaar

Gemeensman

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Joan Velthoen een bedrag van
ƒ400 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
twee huizen, waarvan het ene door Jan Segersen en het andere door de
trijpwerker wordt bewoond.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 77v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Boeckholdt, Claas
Pruis, Jacob
Erkelens, Peter van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Mathijs en Maria
Boeckholdt als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ60
c.g. samen, moeders bijbel met zilverbeslag, een gouden ring en twee
zilveren lepels 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 99
onderwerp

FOLIO: 77v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lamberts, Cornelisie
Gunst, Joost

DATUM: 04-09-1699

Wdn. van Susanna Groenvis
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

05-05-1700

Comparante
Momber

Echtgenoot

samenvatting

Comparante verklaart haar voogden voor de goede administratie van haar
ouderlijke goederen te danken en belooft hen te vrijwaren van alle
aanmaningen.

bijzonderheden

Geen

66
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187

188

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 77v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Swol, Coert Coertsen
Hanius, Franciscus
Mensinck, Elbert

DATUM: 14-10-1700

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Schuldenaar

IUD

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Franciscus Hanius om
namens hem, goedschiks of kwaadschiks, een bedrag van ƒ13-10 te
ontvangen van Elbert Mensinck wegens kostgeld van diens kind en alles te
doen wat daartoe noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 78
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Smaltius, ds Conradus
Broeckman, Ariaan Jansen
Winde, Jan Jansen van de

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gesina, Maria en
Valentinus Smaltius als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag
van ƒ400 c.g. samen, ieder een uitzet naar hun stand 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 99
onderwerp

FOLIO: 78
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lemker, Caspar Henrik
Liclama, Augustinus

samenvatting

Comparant, burgemeester van Kampen en griffier van Overijssel, verklaart
zich borg te hebben gesteld ten behoeve van de Geestelijkheid van Kampen
voor Augustinus van Liclama a Nijeholt voor een bedrag van ƒ600 c.g., dat
deze volgens afspraak met schepenen en raden van Kampen tot afkoop van
een jaarlijkse rente, waarover een proces is gevoerd voor het hof van
Friesland, verplicht is te doen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

06-08-1701

Wdn. Petronella Broeckman
Voogd
Voogd

DATUM:

10-01-1702

Borg
Begunstigde

67

Vader

Burgemeester
Grietman v. Opsterland

189

190

191

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 79
Schuldbekentenis

DATUM: 26-01-1702

onroerend goed

Bongerd
Kampen, op de Coggenoort, tussen Hermen R. Vos en Albert L. Spoor

comparanten

Aertsen, Claas
Willems, Frerikkien
Bulter, Jan Berentsen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Berentsen Bulter een bedrag
van 100 daalders tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij
hun bongerd.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 79v
Verklaring

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

IJssendijck, Cornelis van
Marle, kerkmeester van
Smitt, kerkmeester

samenvatting

Comparant verklaart onder ede aan de kerkmeester van Marle binnen 14
dagen een bedrag van ƒ49-7 c.g. voor bleekhuur over 1701 te betalen en aan
kerkmeester Smitt een bedrag van ƒ54 c.g. in mei a.s., wegens huur van
genoemde bleek die is vervallen op Petri van dit jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 79v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Claas
Jansen, Henrick
Jansen, Lubbert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Claasen als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ120 c.g., het bedrag dat hij
nog tegoed heeft van zijn moeder Henrickjen Jans als zijn vaders erfdeel 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

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

Echtpaar

15-03-1703

Comparant
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

01-04-1702

Wdn. van Jannichjen Arents
Voogd
Voogd

68

Vader

192

193

194

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 80
Schuldbekentenis

DATUM:

10-04-1702

onroerend goed

Huizen, erven en wheren cum annexis en hoven
Kampen, Bovenpoorte, strekkend tot aan de stadsmuur

comparanten

Poortenaer, Coert
Coup, Maria de
Lemker, R.
Sabé, Margreta

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

Echtpaar
Secretaris
Wed. Rutger Erkelens

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Margreta Sabé een bedrag van
ƒ2000 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
woonhuis en andere huizen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 80v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd de Pot
Kampen, Achter de nieuwe Muur, tussen toe Boecop en Henrick A. Schut

comparanten

Poortenaer, Coert
Coup, Maria du
Lemker, secretaris
Meijboom, Claas Lambertsen
Haane, Annichjen de

DATUM:

25-04-1702

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Claas Lambertsen Meijboom en
diens echtgenote een bedrag van ƒ650 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als
speciaal onderpand stellen zij hun huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 81
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Reijers, Catharina
Nuis, H.
Meijer, Wolterus
Hermsen, Peter

samenvatting

Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan Wolterus Meijer om
namens haar op te treden, met name in haar zaak tegen Peter Hermsen en te
doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

08-05-1702

Volmachtgever
Momber
Gevolmachtigde
Gedaagde

69

Wed. Spaans
Secretaris
IUD

195

196

197

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 81
Kinderbewijs

DATUM:

02-09-1702

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsen, Cornelis
Burgh, Gerrit ter
Boom, Dirk Lambertsen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Peter en Merrechien
Cornelis als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een zilveren
dukaton en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten
leren, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 81v
Verklaring

onroerend goed

Twee kampen land
IJsselmuiden, in het Zwijnsleger

comparanten

Veght, Claas Henricksen v.d.
Dijck, Hermen Aartsen van
Witvelt, Jacob Arentsen
Henricksen, Thijs

samenvatting

Comparant verklaart bij handtasting te beloven zijn aandeel in de huur van
twee kampen land in het Zwijnsleger van burgemeester van der Merwede te
zullen betalen, waarvoor hij zijn vee als onderpand stelt.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 81v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kannegieter, Claas
Kemnerus, advocaat

samenvatting

Comparant, hospes in de Zeven Provincien te Zwolle, verklaart dat hij geen
borgen heeft kunnen vinden in zijn zaak tegen de erven van wijlen advocaat
Kemnerus en belooft zijn verplichtingen na te komen.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Hendrikien Peters
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

09-01-1703

Comparant
Huurder
Huurder
Huurder

DATUM: 09-03-1703

Comparant
Overledene

70

198

199

200

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 82
Kinderbewijs

DATUM:

15-03-1703

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lamberts, Cornelisjen
Erklens, Peter van
Boovenhoff, Jan Jacobsen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Henrick Reijnts als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ250 c.g. zoals in het
testament dd 24-03-1702 is vermeld 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 99
onderwerp

FOLIO: 82
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksen, Claas
Kreemer, Jan de
Karsten, Egbert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Henrick Claassen als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een dukaton 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 99
onderwerp

FOLIO: 82v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Drievers, Catharina
Heijl, Adam
Henricks, Claas

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Aeltjen Jans
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een dukaton samen 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

Wed. van Reijnt Thijmensen
Voogd
Voogd

DATUM:

24-03-1703

Wdn. van Marrichjen Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

19-04-1703

Wed. van Jan Jansen Ploegh
Voogd
Voogd

71

Moeder

Moeder

201

202

203

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 82v
Borgstelling

DATUM:

01-05-1703

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heijmenbergh, Casparus
Straaten, Jan van der

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te stellen voor Jan van der Straaten, zoon van
wijlen Francijntjen Jans Meesen, die erfgenaam van wijlen zijn grootvader
Jan Fransen Meesen is, om de schulden van overledene te voldoen; tevens
zijn de goederen aan de voogd van erfgenaam overgedragen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 83
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dorsten, Claas van
Dorsten, Willem van
Heijde, Clamer ter
Rhijnvisch, Jan

samenvatting

Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Clamer ter Heijde en Jan
Rhijnvisch om namens hen hun administratie te voeren en alles te doen wat
daarvoor noodzakelijk is en aan hen daarvan verslag uit te brengen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 83
Onderpand

onroerend goed

1. Huis en hof – Vollenhove
2. Perceel land - Vollenhove

comparanten

Jacobsen, Cornelis
Jans, Femmichjen
Lemker, secretaris
Jans, Gerrit
Dircks, Swaane

samenvatting

Comparanten verklaren ten behoeve van Gerrit Jans en echtgenote wegens
een verkocht huis en een gekocht stuk land aldaar, als speciaal onderpand
te stellen hun huis op het Haatland, zo lang de koopsom niet geheel is
betaald.

bijzonderheden

Deze akte moet volgen na die van 12-03-1704.

Borg
Erfgenaam

DATUM: 06-10-1703

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

24-05-1704

Koper
Koopster
Momber
Verkoper
Verkoopster

72

Echtpaar

204

205

206

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 83v
Kinderbewijs

DATUM: 12-03-1704

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meij, Christopher van der
Jansen, Erkelens
Bronckhorst, Jurrien van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Maria en Johanna van
der Meij als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een pond groot
en belooft ze goed groot te brengen, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 83v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jurriaens, Clasijn
Tengberden, secretaris van
Diepenheim, Anna van
Haan, Jannis de
Meulen, Janneghien R. v.d.

Wdn. van Catarina v.d. Kuilen
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

13-05-1704

Schuldenares
Momber
Schuldeiseres
Schuldeiser
Schuldeiseres

Wed. Nessinck
Echtpaar

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Anna van Diepenheim een bedrag
van ƒ100 c.g. tegen 6 procent per jaar. Verder is zij schuldig aan Jannis de
Haan en echtgenote een bedrag van ƒ61-4-8 c.g. wegens geleverd bier; in
beide gevallen stelt zij als onderpand de erfenis die zij nog dit jaar zal
ontvangen van haar overleden zoon Jurrien Cornelissen, wiens schip enige
tijd in ’s lands dienst is geweest.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 84
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ewouts, Christoffel
Heide, Clamor ter

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Clamor ter Heide om
namens hem op te treden en het geld te innen dat comparant toekomt uit de
boedel van H. van de Camp en Jannigien Storms, te doen wat noodzakelijk is
en hiervan rekenschap af te leggen aan comparant.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 12-12-1704

Volmachtgever
Gevolmachtigde

73

207

208

209

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 84
Kinderbewijs

DATUM:

04-04-1705

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vriese, Cornelis Wolters de
Ensgelman, Willem Willemsen
Beerentsen, Hermen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Wolter en Willemtien
Cornelis als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ25
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.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 84v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Knop, Claas Andriesen
Kleeff, Matthijs van
Knop, Abram Andriesen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hermina en Jacob
Claassen Knop als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ20 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
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 84v
Schenking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Indies, Catrina
Tengberden, secretaris van
Coops, Maria Martina
Coops, Jannis

samenvatting

Comparante verklaart aan haar dochter Maria Martina Coops diverse
gespecificeerde stukken zilverwerk te schenken. Aan haar zoon Jannis
Coops en aan genoemde dochter schenkt zij, geheel uit vrije wil, de helft van
haar gerechte eigendom, n.l. de beste kast met inhoud en in aanwezigheid
van schepenen overhandigt zij hen de sleutel.

bijzonderheden

Geen

Wdn. Geertien Beerens Altena
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 12-05-1705

Wdn. van Engeltjen Jacobs
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 26-09-1705

74

Comparante
Momber
Begunstigde
Begunstigde

Wed. Marten Coops

210

211

212

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 85
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jurriaans, Claasje
Lemker, secretaris
Veutelinck, Hermen
Cornelis, Claasjen

DATUM:

26-11-1705

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Wed. C. Coertsen
Echtpaar

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan haar schoonzoon Hermen
Veutelinck en echtgenote een bedrag van ƒ700 c.g., wegens geleend geld en
kostgeld, dat in eerste instantie zal worden betaald uit de opbrengst van het
schip van haar overleden zoon Jurrien Cornelissen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 85v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Olthuijs, Cobus Franssen
Wichers, Frerick
Hasselt, Jan Dircksen van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Gerrichjen Cobus 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

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 85v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Elderinck, Catharina
Gerritsen, Roeloff
Romonde, Gerrit Willemsen v.

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Henrik
Brouwer als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ80 c.g.
samen, te versterven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 31-12-1705

Wdn. van Trijntje Dircks
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 21-01-1706

75

Wed. van Gerrit Brouwer
Voogd
Voogd

Moeder

213

214

215

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 86
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

Hof, erf en schuur
Kampen, buiten de Broederpoort,

comparanten

Smaltius, ds Coenradus
Teussinck, Anna Aleida
Tengberden, secretaris van
Weeteringe, P. van de

14-06-1706

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Echtpaar

Burgemeester

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan burgemeester van de
Weeteringe een bedrag van ƒ140 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun hof, naast het land van burgemeester
Steenbergen en de boomgaard van de weduwe van burgemeester Romond.
NB. In de kantlijn: op 27-04-1740 verklaart Abram Vestrink als
gevolmachtigde van de erven van schuldeiser van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 86v
Kinderbewijs

DATUM: 29-06-1706

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricks, Catharina
Leiden, Arent van
Beeck, Gerrit Henricks ter

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan, Annichjen en
Maria Berents als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ6
c.g. samen 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 99
onderwerp

FOLIO: 86v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobsen, Cornelis
Kuijl, Antoni van der
Assinck, Jacob

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Jacob, Berend en
Gerrit Cornelissen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag
van ƒ749 c.g. en enig linnen waarvan een inventaris zal worden gemaakt en
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat

Wed. van Berend Boomhouwer
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 10-07-1706

Wdn. van Femmegien Jans
Voogd
Voogd

76

Vader

een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 01-02-1713 meldt de vader het deel van zijn overleden
zoon Jan Cornelissen te hebben ontvangen en dankt de voogden; op 08-041718 dankt Jacob Cornelissen zijn voogden en op 13-03-1719 doet Berend
hetzelfde; op 17-08-1722 heeft Jacob Cornelissen als erfgenaam van zijn
broer Gerrit de voogden bedankt en gevrijwaard van aanmaningen.

216

217

218

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 87
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tem, Casper
Reinders, Albert
Bondam, Klaas

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Maria Tem 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 99
onderwerp

FOLIO: 87v
Kinderbewijs

onroerend goed

huisje
Kampen, Achtersteeg, naast de Rhijnvisgang

comparanten

Licht, Catrina de
Buijtendijck, Gelmer
Beck, Geerlof

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Cornelis, Johanna en
Cornelia de Bree als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ8
c.g.,welk bedrag gevestigd wordt op een huisje en belooft hen lezen,
schrijven 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 99
onderwerp

FOLIO: 87v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

03-12-1706

Wdn. van Wendeltijn Stevens
Voogd
Voogd

DATUM:

01-04-1707

Wed. van Egbert van Bree
Voogd
Voogd

DATUM: 27-06-1707

77

Vader

Moeder

219

220

221

comparanten

Jans, Catrina
Snel, Jan
Jansen, Peter

Wed. van Gerrit van Heerde
Voogd
Voogd

Moeder

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Anna van Heerde als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ25 c.g. en belooft
haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede
moeder behoort te doen, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 24-10-1719 wordt Willem Tromp als derde momber
aangesteld.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 88
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Claasijn
Weij, Christoffer J. v. der
Cornelissen, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Egberts als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ20 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 99
onderwerp

FOLIO: 88
Vervanging volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dijck, Cornelis van
Bruijnstein, N. N.
Duijren, Bern. van

DATUM: 14-09-1707

Wed. van Egbert Lamberts
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

08-10-1707

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Genemuiden
Procurator

samenvatting

Comparant verklaart zijn volmacht aan N. N. Bruijnstein in te trekken en in
diens plaats aan te stellen Bernard van Duijren om hem, comparant, te
vertegenwoordigen met name in de boedel van dr. Kempe, te doen wat
noodzakelijk is en aan hem verslag uit te brengen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99

FOLIO: 88v

DATUM: 29-11-1707

78

222

223

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

Vier huizen en stal
Kampen, op het Bolwerk, aan de Venepoort

comparanten

Pastoor, Cornelis
Roese, Thomas
Eunen, Arent van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Abigael Pastoor als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ250 c.g., waarvoor
zijn vier huizen onderpand zijn en bovendien de nalatenschap van pupils
grootvader Meindert Holtcamp 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 99
onderwerp

FOLIO: 88v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Verhagen, Coert
Hassinck, Jacob
Weij, Stoffer van der

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Coert, Claasjen, Reijner,
Maria en Jacomina Coerts Verhaagen als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd ƒ12 c .g. samen 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 99
onderwerp

FOLIO: 89
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. huis
Kampen, Nieuwstraat, tussen Dop en de weduwe Denecamp
2. huis
Kampen, tussen de custos v.d. Weteringe en Elseneur
3. huis
Kampen, tussen de Rhijnvisgang en ter Burgh
4. huisje
Kampen, Groenestraat, bij het Raamsteegje

comparanten

Linderman, Casper
Linderman, Clara
Coen, Willemtijn

samenvatting

Wdn. van Abigael Holtcamp
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 04-04-1708

Wdn. van Anna Creefft
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

18-06-1708

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Jan Linderman

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willemtijn Coen een bedrag van

79

ƒ350 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun erfdeel,
n.l. een aandeel in verschillende huizen.

224

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 89v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Krisman, Claas
Jans, Egbertjen

DATUM: 09-08-1709

Borg
Overledene

Wed. J. H. de Meij

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld voor de eventuele sterfhuis
schulden die Egbertjen Jans mocht hebben nagelaten, met persoon en
goederen.

bijzonderheden

Geen

Zie verdere akten onder de letter K.

225

226

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 90
Kinderbewijs

DATUM: 20-11-1697

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arentsen, Dubbelt
Janssen, Stoffel
Wolvega, Roeloff Jansen v.

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Arent en Roeloff
Dubbeltsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot en
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 90
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis
Kampen, tussen Elisabeth Glauwe en Eijbert Goltbeeck

comparanten

Onkhuijs, Dirk
Siekerman, Jacob
Lijndrajer, Peter Lucassen

Wdn. van Femmichjen Roeloffs
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 05-01-1697

80

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

Ouderling a.i.
Ouderling a.i.

227

228

229

samenvatting

Comparanten, tijdelijke ouderlingen van de Lutherse Gemeente, verklaren
schuldig te zijn aan Peter Lucassen Lijndrajer een bedrag van ƒ1000 c.g.
tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij, namens de
gemeente, het huis waarin de predikant woont en de kerkelijke goederen
zoals het orgel.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 91
Schuldbekentenis

onroerend goed

Slepersplaats

comparanten

Lambertsen, Dirck
Arentsen, Jan
Janssen, Steven

DATUM:

11-01-1699

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over Susanna Henricks
een bedrag van ƒ33 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand
geldt zijn slepersplaats.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 91
Verklaring

onroerend goed

Hof
IJsselmuiden, in de Zak

comparanten

Erkelens, Dina
Lemker, secretaris
Marle, Reinier van

samenvatting

Comparante en Reinier van Marle, erfgenaam van Jan Coops, verklaren dat
de hof eigendom van Jan Coops was en na zijn overlijden aan Femmigjen
Jans(?) is overgedragen en zij daar geen aanspraken op kunnen maken.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 91v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Raesenack, David J.
Muller, Jan Henricksen
Beerthuijs, Berend H.

DATUM:

31-06-1699

Comparante
Momber
Comparant

Wed. A. van den Veene

DATUM: 16-01-1699

Wdn. Femmichjen Herms Beerthuijs
Voogd
Voogd

81

Vader

230

231

232

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Davids als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ5 c.g. en belooft hem lezen, schrijven en
een handwerk te laten leren en te doen wat hij aan zijn kind verplicht is,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 91v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dircks, Derckjen
Canneman, Lambertus
Briel, Jannes van den

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Dirck Claassen Passer
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. waarvoor haar
weefgetouw onderpand is 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 99
onderwerp

FOLIO: 92
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Dirckje
Marle, Henrick Jansen v.
Koetsier, Gerrit Henriksen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan, Johanna, Jacob
en Beerte Christoffels 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 een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 92
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM: 02-11-1699

Wed. van Claas Passer
Voogd
Voogd

DATUM:

82

13-09-1700

Wed. van Christoffel Lolbert
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

03-03-1700

Moeder

233

234

235

comparanten

Willems, Dirckjen
Willemsen, Willem
Sweertsen, Gijsbert

Wed. van Jannes Willems
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Dirck 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
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 92v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claassen, Dirck
Jansen, Lambert
Olthuijs, Frerick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Neeltjen en Aeltjen
Dircks als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ2 c.g. samen 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 99
onderwerp

FOLIO: 92v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Baltes, Dirck
Palte, Gerrit
Baltessen, Baltus
Baltus, Anne
Ems, Andries van
Kuijper, Steven Jansen

DATUM:

02-04-1701

Wdn. van Geesien Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

Vader

19-11-1701

Comparant
Comparant
Broeder
Zuster
Voogd
Voogd

Echtg. Sijgjen Baltes
Niet aanwezig
En andere familieleden

samenvatting

Comparanten verklaren, mede namens de andere erfgenamen, hun voogden
te danken voor hun goede administratie en beheer van hun ouderlijke
goederen en hen van alle aanspraken te vrijwaren.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 93
Borgstelling

DATUM:

83

23-11-1701

236

237

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Onckhuijs, Dirck
Scheepers, Hermannus

samenvatting

Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld voor een bedrag van
ƒ200 c.g. dat de erfgenamen van Henrick van Reijnen aan Frans Ditmer
hebben betaald op bevel van Anna de Groot weduwe van Jannes de
Colonza, als erfgenaam van Frans de Colonza.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 93
Schuldbekentenis

onroerend goed

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

comparanten

Erkelens, Dina
Nuis, H.
Kemp, Catarina

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Catarina Kempe een bedrag van
ƒ400 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt haar huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 93v
Schuldbekentenis

onroerend goed

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

comparanten

Erkelens, Dina
Lemker, burgemeester
Breda, Margrita Maria van
Sombeeck, Agneta

Borg
Borg

DATUM:

08-05-1702

Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

Wed. Arent vd Veene
Secretaris
Wed. Backers

DATUM: 23-05-1702

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres
Schuldeiseres

Wed. Arent vd Veene
Echtpaar
Echtg. G. J. Erkelens

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan burgemeester / griffier Lemker en
echtgenote en aan Agneta Sombeeck een bedrag van ƒ200 c.g. samen tegen
5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij haar huis, bewoond door
Bernhard Caamen, waar nog een verplichting op rust van ƒ400 c.g. tbv
Catarina Kemp.

bijzonderheden

Geen

84

238

239

240

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 94
Schuldbekentenis

DATUM:

23-05-1702

onroerend goed

Huis, erf en where met annex
Kampen, Vloeddijk

comparanten

Erkelens, Dina
Lemker, secretaris
Jans, Elisabeth

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Elisabeth Jans een bedrag van
ƒ150 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij haar
woonhuis.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 94v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat, tussen Gerrit Credier en Dirckjen Passers

comparanten

Hofsteede, Dirck
Herms, Geesjen
Lemker, secretaris
Gommer, Jurjaan
Herms, Swaentjen

Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

Wed. A v.d. Veene

DATUM: 13-06-1702

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

Echtpaar

samenvatting

Comparant, mr timmerman, en zijn echtgenote verklaren schuldig te zijn aan
hun zwager / (schoon)zuster een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 4 procent per
jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun huis.
NB. In de kantlijn: op 29-10-1716 meldt de gevolmachtigde van Hans
Gommer, broer en erfgenaam van schuldeiser, van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 95
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Broederweg

comparanten

Haerst, Dirck Albertsen van
Camerlinck, Marrechien Everts
Hartman, Ibe
Berents, Geertien

samenvatting

DATUM:

06-02-1703

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Ibe Hartman en echtgenote een
bedrag van ƒ1500 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij hun huis.
NB. In de kantlijn: op 29-10-1716 meldt Grietje Harms ten Cate, weduwe van

85

Berent Hartman, van bovenstaande te zijn voldaan.

241

242

243

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 95v
Kinderbewijs

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat,
2. Karveelschip

comparanten

Eckelboom, Dirck
Eckelboom, Henrick
Erkelens, Samuel van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hermen, Jan en Anna
Eckelboom als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van
ƒ1300 c.g. en de lijfstoebehoren 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 21-07-1707 melden Dirck Eckelboom en echtgenote
Elisabeth Heidanus als onderpand voor de kinderbewijzen hun huis te
stellen, gekocht van Roelof Storm, en dan nog hun karveelschip.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 95v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bischop, Dirck
Velthoven, Joan

samenvatting

Comparant verklaart borg te staan voor Joan Velthoven voor de restitutie
van vier zilveren bekers en twee zilveren zoutvaten.

bijzonderheden

Zie Apostille van 03-04-1704.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 96
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bisschop, Dirck
Wije, Arent Jansen van
Dragon, Constantia

DATUM:

02-04-1704

Wdn van Geesien van Erkelens
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

24-04-1704

Borg
Begunstigde

DATUM: 18-10-1704

Borg
Begunstigde
Begunstigde

86

Echtpaar

244

245

246

samenvatting

Comparant heeft zich borg gesteld voor de boedel en het erfhuis van Arent
Jansen van Wije en Constantia Dragon, naar stadsrecht.
NB. In de kantlijn: op 29-05-1706 is Dirck Bisschop ontslagen van deze
borgtocht.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 96
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bisschop, Dirck
Linde, Joan van der

samenvatting

Comparanten, curatoren over de insolvente boedel van Lubberties Bavinck,
hebben t.b.v. de crediteuren rekenschap afgelegd en zijn door hen bedankt
en van hun verplichting ontslagen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 96
Onderpand

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Deen, Dirck
Eeckhout, dr Rudolf Jan

samenvatting

Comparant verklaart zijn meubilaire goederen en huisraad als onderpand te
stellen t.b.v. dr Rudolf Jan Eeckhout voor verschuldigde huishuur.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 96v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Onckhuijs, Dirck
Brouwer, dr Ditter Elardus

samenvatting

DATUM: 30-10-1704

Curator
Curator

DATUM:

03-12-1704

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

11-02-1705

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Arnhem

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan dr Ditter Elardus
Brouwer om namens hem, al of niet gerechtelijk, uitstaande schulden
wegens geleverde winkelwaren te vorderen, zowel in Harderwijk als in
Kampen, in Arnhem en de provincie Gelderland, en alles te doen wat

87

noodzakelijk is en daarvan rekenschap af te leggen.

247

248

249

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 96v
Onderpand

onroerend goed

Slepersplaats

comparanten

Sleeper, Dirck Jansen
Steenbergen, J. B.

DATUM: 25-08-1702

Comparant
Begunstigde

Burgemeester

samenvatting

Comparant verklaart als speciaal onderpand te stellen, naast al het meubilair
dat zich bevindt in het huis van burgemeester Steenbergen, wegens
verschuldigde huur zijn slepersplaats en de bijbehorende rechten.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 97
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Onckhuijs, Dirck
Crachtsen, Dries

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld ten behoeve van de
erfgenamen van Dries Crachtsen voor de eventuele schulden die hij mocht
hebben nagelaten.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 97
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Korte Hofstraat, achter de Bovenkerk

comparanten

Berentsen, Daniel
Danielsen, Beeltje
Lemker, secretaris
IJssendijck, Cornelis Claassen
Stubbe, Jan Berentsen

samenvatting

DATUM:

08-05-1706

Borg
Overledene

DATUM:

25-09-1706

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar

Voogd
Voogd

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over het kind van
Ariaan Bleecker een bedrag van ƒ40 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als
speciaal onderpand geldt hun woonhuis.
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NB. In de kantlijn: op 20-09-1714 meldt Adolf ten Hove, echtgenoot van
Aeltjen Adriaans, van bovenstaande te zijn voldaan.

250

251

252

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 97v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met grutterij
Kampen, Broederweg

comparanten

Haarst, Dirck Albertsen van
Camerlinck, Merrechjen Evers
Lemker, secretaris
Dircksen, Dirck

DATUM: 27-10-1706

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Echtpaar

Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogd over Leentjen
Hoffman, een bedrag van ƒ525 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun woonhuis.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 98
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Denecamp, Dirck
Guurt, Joost
Nes, Henrick van

DATUM:

10-01-1707

Borg
Echtg. Geesjen Jans

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld voor een bedrag van ƒ42-12 c.g. dat Joost Guurt van Henrick van Nes ontvangen heeft uit de ouderlijke
goederen, als mede-momber over hun overleden broeder.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 98
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Snel, Dirck Roeloffsen

samenvatting

Comparant stelt zich borg in de zaken van Hermen Roeloffsen qq tegen juffr.
de Graaff, wat met handtasting is aangenomen.

DATUM:

07-03-1707

Borg

89

253

254

255

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 98v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Snelh, Rick Roeloffsen
Uiterwijk, Henrick Gerritsen
Snelh, Simon Roeloffsen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Catharina en Annichjen
Snel als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ40 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.
NB. In de kantlijn: op 11-05-1725 hebben pupillen hun voogden bedankt
voor hun goede administratie.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 98v
Onderpand

onroerend goed

Pelmolen met annexis
Kampen, buiten de Venepoort

comparanten

Haarst, Dirck Albertsen
Camerlinck, Marregijn Evers
Wije, Laurens Jansen van

samenvatting

Comparanten verklaren ten behoeve van Laurens Jansen van Wije als
onderpand te hebben gesteld hun aandeel in een pelmolen voor het geval
dat Laurens Jansen van Wije schade mocht ondervinden aan zijn huis in de
Nieuwstraat, gekocht van comparant, die dit huis als onderpand had gesteld
voor zijn kinderbewijzen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 99
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricks, Doore
Hertsuijker, Jan L.
Bos, Willem Petersen

DATUM: 27-04-1707

Wdn. van Annichjen Henricks
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

26-05-1707

Comparant
Comparante
Begunstigde

Echtpaar

DATUM: 06-06-1707

Wed. van Jan Assies van der Heine
Voogd
Voogd

90

Moeder

256

257

258

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Grijtijn Jans als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ60 c.g. en belooft haar
lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder
betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 99
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermsen, Dirck
Bartels, Jan
Burgh, Henrick van den
Hermsen, Roeloff

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Geesjen Dircks als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g., al haar
lijfstoebehoren, 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

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 99v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Thijs, Dirckien
Aartsen, Claas
Roskammer, Hermen
Scholte, Egbert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aeltien, Thijs, Jan en
Grietien Henricks Scholte als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder
ƒ200 c.g. waarvan bij overlijden ƒ25 zal devolveren aan de moeder en de rest
aan de andere kinderen 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 99
onderwerp

FOLIO: 99v
Borgstelling

DATUM:

19-11-1707

Wdn. van Lubbichjen Herms
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

28-03-1708

Wed. van Henrick Scholte
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

91

Vader

01-11-1708

Moeder

259

260

261

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Oostendorp, Daniel
Erkelens, Jacob Gosensen

Borg
Begunstigde

Ontvanger

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld voor Jacob Gosensen
Erkelens als ontvanger van de stadsaccijnzen met zijn persoon en goederen.
NB. In de kantlijn: op 29-10-1715 wordt hij door schepenen en raden van
deze borgtocht ontslagen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 100
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roelofs, Dirck
Wibbes, Mijne

samenvatting

Comparanten, voogden over de kinderen van Idse Jurriens, verklaren in de
kwestie tegen de weduwe van Willem Hermsen Schocker tevergeefs naar
borgen te hebben gezocht en volstaan nu met een verklaring onder ede.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 100
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Franckendaal, David
Vos, Aeltjen
Lemker, secretaris
Rhijnvisch, Henricus

samenvatting

Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld voor Henricus
Rhijnvisch in de nalatenschap van zijn grootmoeder Janneken Cevons en de
schulden die deze mocht hebben nagelaten.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 100v
Schuldbekentenis

onroerend goed

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

DATUM: 09-12-1708

Voogd
Voogd

DATUM:

Spanger dijk
Spangen

11-04-1709

Borg
Borg
Momber
Begunstigde

DATUM:

92

11-06-1709

Echtpaar

comparanten

262

263

Mooij, Dries de
Peters, Lubbichjen
Lemker, secretaris
Weert, Hermen van de
Lijndraajer, Catharina Peters

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hermen van de Weert en diens
echtgenote een bedrag van ƒ60 c.g. tegen 6 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 25-01-1727 meldt de weduwe van schuldeiser alles te
hebben ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 101
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Alberts, Dirckijn
Jans, Berent
Gerrits, Abram
Hermsen, Gerbrant

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Rijck Willemsen als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ20 c.g., 30 zilveren
knopen en vier hemden en dassen en belooft hem lezen, schrijven en een
handwerk te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 101
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Eckelboom, Dirck
Meijboom, Peter
Bonals, Wolter
Frericks, Swaantjen

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld ten behoeve van de erven
van de halve nalatenschap van Swaantjen Frericks, voor de eventuele
schulden die deze mocht hebben nagelaten.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 20-06-1709

Wed. van Willem Rijcksen
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

29-01-1710

Borg
Erfgenaam
Erfgenaam
Overledene

93

264

265

266

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 101v
Kinderbewijs

DATUM: 19-02-1710

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Woldenbergh, Dirck Pietersen v.d.
Dijck, Jacob van
Ditmar, Frans

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Ambrosius van den
Woldenbergh als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft
hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Er staat abusievelijk dochter ipv zoon.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 101v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Swanenburgh, Dirck
Vesterinck, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Henrick Vesterinck
om namens hem, comparant, zijn zaken te behartigen en alles te doen wat
daartoe noodzakelijk is, alsof hij, comparant, zelf aanwezig was.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 102
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Klasen, Dirck
Bos, Klasijn Gerrits
Dercksen, Rutger
Gerrits, Willemina

DATUM:

Wdn. Trijntjen Ambrosius
Voogd
Voogd

15-03-1712

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Vader

Zwolle
IUD en advocaat

07-08-1714

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan hun zwager Rutger Dercksen
een bedrag van ƒ450 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij het recht op de turfdragersplaats, aangekocht met het geleende
geld en de erfenis van comparants vader Klaas Aartsen, die op sterven ligt.

bijzonderheden

Geen

94

267

268

269

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 102v
Schuldbekentenis

DATUM:

14-11-1714

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Burgwal, tussen de Morren- en Exstersteeg

comparanten

Romondt, Diderick van
Romondt, Erasmus van
Beeltsnijder Steenbergen, Johan
Opdennoort, Geertruit Sophia

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johan Beeltsnijder Steenbergen
en diens echtgenote een bedrag van ƒ2000 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als
speciaal onderpand stellen zij hun woonhuis, waar nog een verplichting op
rust ten behoeve van Judith Catharina Tollius, groot ƒ1000.
NB. In de kantlijn: op 12-12-1714 is Erasmus van Romondt door schepenen
en raden mondig verklaard en heeft de akte hernieuwd.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 103
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricks, Dirckijn

samenvatting

Comparante verklaart aan haar twee ongehuwde en nog thuis wonende
kinderen, Gerrit Berents, oud 24 jaar en Johanna Berents, oud 22 jaar, als
vaders erfdeel te hebben gegeven: aan Gerrit, zijn vaders kleding en wapen
en aan Johanna een bed met toebehoren, reeds bij haar in gebruik, een
ijzeren pot, zeven tinnen lepels, een ijzeren tang, vier aarden schotels en een
tinnen kopje, waarmee de kinderen tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 103
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Burgwal, tussen Morren- en Extersteeg

comparanten

Romondt, Diderick van
Romondt, Erasmus van
Beeltsnijder Steenbergen, Johan
Opdennoort, Geertruit Sophia

samenvatting

DATUM: 29-11-1714

Wed. van Berend Maandag

DATUM:

Moeder

12-12-1714

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

Comparanten, door schepenen en raden mondig verklaard, bekennen
schuldig te zijn aan Johan Beeltsnijder Steenbergen en echtgenote een
bedrag van ƒ2000 tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij
hun woonhuis, waar nog een verplichting van ƒ1000 op rust t.b.v. Judith

95

Catharina Tollius.

270

271

272

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 104
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hendricks, Dorothea

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Truijda Remmelts als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ70 c.g., het beste
bed met toebehoren of ƒ50 c.g., nog ƒ50 c.g. voor de kleren, een zilveren
beker met de naam van de vader erop en een zilveren oorijzer en belooft
haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede
moeder verplicht is.

bijzonderheden

Namen van voogden niet vermeld.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 104
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, met uitgang in de Nieuwstraat

comparanten

Franckendal, David
Rhijnvis, Sara
Lemker, secretaris
Dorsten, Claas van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Claas van Dorsten een bedrag
van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
gekochte woonhuis, dat nog bezwaard is met ƒ200 c.g. t.b.v. burgemeester
van de Wende en Marten Coops tot Zaandijck.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 104v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, uitgang in de Nieuwstraat

comparanten

Franckendal, David
Rhijnvis, Sara
Lemker, secretaris

DATUM:

23-02-1715

Wed. van Remmelt Dircksen

DATUM:

23-10-1715

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiser

DATUM:

Echtpaar

28-10-1715

Schuldenaar
Schuldenares
Momber

96

Moeder

Echtpaar

Franckendal, Carl

Schuldeiser

Broer

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan hun (schoon)broer Carl
Franckendal een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun gekochte woonhuis, waar nog een verplichting op
rust van ƒ200 c.g. (zie 271).
NB. In de kantlijn: op 02-09-1735 meldt Evert van Heijningen, echtgenoot
van de weduwe van schuldeiser, van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

De bladzijden 105v t/m 106v zijn blanco.
273

274

275

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 107
Verklaring

DATUM:

12-04-1697

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Dijck, Engeltje
Lemker, secretaris
Henricks, Lieffer
Willemsen, Hermen

samenvatting

Comparante verklaart met handtasting in aanwezigheid van de voogden over
haar kinderen Evert en Jacobjen Alberts, dat zij geen goederen, roerende
noch onroerende, uit de boedel heeft achtergehouden.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 107
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lambertsen, Egbert
Cellis, Peter
Lambertsen, Willem

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Wessel Egbertsen als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ60 c.g. te
ontvangen uit een obligatie van ƒ100 c.g. ten laste van Roelof Jansen,
molenaar op de middelste molen buiten de Venepoort, bij het bereiken van
de volwassen leeftijd 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 99

FOLIO: 107v

Wed. van Albert Evert v. Haarst
Momber
Voogd
Voogd

DATUM:

28-09-1697

Wdn. van Aeltien Wessels
Voogd
Voogd

DATUM:

97

Moeder

01-03-1698

Vader

276

277

onderwerp

Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cockman, Everhardt
Glauwe, Maria Judith
Uterwijk, Jacob van
Twickelo, Clara Josepha van

Borg
Borg
Aanklager
Gedaagde

Echtpaar

En haar moeder

samenvatting

Comparanten hebben zich borg gesteld met al hun goederen in Dronten
gelegen, voor het proces dat Jacob van Uterwijk in geval van een huwelijk
aan Clara Josepha van Twickel en haar moeder gaat aandoen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 107v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kloecke, Elisabeth
Weteringe, Albertus van de
Munnen, Jan Arentsen van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Margreta en Andries
Bloenders 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 99
onderwerp

FOLIO: 108
Volmacht

onroerend goed

Huis, hof en landerijen (locatie niet vermeld)

comparanten

Nijmeijer, Egbert
Nijmeijer, Gerrit
Nijmeijer, Henrik
Nijmeijer, Hermen
Henricks, Jan
Gelder, Arent Berents van
Freriks, Wijbert

samenvatting

Comparanten en de andere erven van Jan Henricks, in leven stads
roededrager te Kampen, en de mede-erfgenamen van Willemina Wigbolt, zijn
echtgenote, verklaren een volmacht te verstrekken aan Arent Berents van
Gelder en Wijbert Freriks om namens hen voor de hoogste prijs te verkopen
ten overstaan van secretaris Nuis, apotheker Dirk Bisschop en Jan van
Tongeren huis, hof en landerijen afkomstig uit de boedel van Jan Henricksen
en Willemtien Wigbolts en de zaken verder keurig af te handelen zoals
opdrachtgevers zelf zouden hebben gedaan en daarvan rekenschap af te

DATUM:

14-04-1698

Wed. van Gerrit Bloenders
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 11-05-1699

98

Erfgenaam
Erfgenaam
Erfgenaam
Erfgenaam
Overledene
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

leggen.

278

279

280

bijzonderheden

Akte bevat veel namen.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 108v
Onderpand

onroerend goed

Zes en een halve akker weideland
Kampen, Zwartendijk

comparanten

Kockman, Everhardt
Glauwe, Maria Judith

samenvatting

Comparanten verklaren als onderpand te stellen zes en een halve akker
weideland ten behoeve van jonker Jacob van Uijterwijck, om in geval van
veroordeling te voldoen, in het proces tegen Josepha Clara van Twickelo en
haar moeder.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 109
Kinderbewijs

onroerend goed

Slepersplaats

comparanten

Jans, Egbertje
Stavast, Jacob
Bergh, Berend van den

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Asjes als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd het recht van zijn slepersplaats, een goed
paard en wat verder tot de slepersplaats behoort, honderd daalders, een bed
met toebehoren en 25 hemden; zij 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 99
onderwerp

FOLIO: 109
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tolling, Egidius
Buijs, Alida Lousen

samenvatting

Comparant, overgekomen voor de begrafenis van zijn moeder, verklaart dat

DATUM:

07-06-1699

Borg
Borg

DATUM:

18-07-1699

Wed. van Asjen Stavast
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

15-01-1700

Erfgenaam
Overledene

99

Echtpaar

Advocaat te Amsterdam
Wed. Albertus Tolling

hij niet op zijn moeders erfenis uit is; hij verklaart uitdrukkelijk zich het ius
deliberandi (recht om te overleggen) te reserveren dat een erfgenaam
toekomt en na het in ogenschouw nemen van de boedel, zal beslissen of hij
deze zal overlaten aan zijn broer en zusters.

281

282

283

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 109v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen Jan A. Sanger en Gerrit M. Schinkel

comparanten

Mensinck, Elbert
Graaff, Herman de

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Herman de Graaff een bedrag van
ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij zijn
woonhuis, waar nog een verplichting op rust groot ƒ500 c.g. t.b.v. de Stads
Armen.
NB. In de kantlijn: op 31-08-1703 is dit kapitaal met rente afgelost.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 110
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mensinck, Elbert
Haarst, Willem van
Meijer, Cornelis

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geesje en Mense
Mensinck als moeders erfdeel te hebben gereserveerd alles wat hem in de
huwelijkse voorwaarden is beloofd en nog niet door hem is ontvangen en
wat uit de nalatenschap van haar grootouders afkomstig is, verder nog ƒ24
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 99
onderwerp

FOLIO: 110v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

07-08-1700

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

24-09-1700

Wdn. van Judith van Haarst
Voogd
Voogd

DATUM:

100

Provinc. bode
Gemeensman

28-11-1700

Vader

284

285

comparanten

Claassen, Egbert
Lunse, Wicher J. van der
Erckelens, Peter van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Claas Egbertsen als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd twee van zijn beste koeien of ƒ100
c.g. naar keuze 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 99
onderwerp

FOLIO: 111
Kinderbewijs

onroerend goed

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

comparanten

Nijenburgh, Evert
Gilhuijs, Jan Cornelissen
Eckelboom, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Peter Nijenburgh als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ550 c.g. waarvoor
hij zijn woonhuis als onderpand stelt; hij 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 99
onderwerp

FOLIO: 111v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Bovenpoorte, tussen Stange en de Hane

comparanten

Stange, Erenst
Freriksen, Swaentien
Nuis, H.
Deventer, Jan Jelise van
Hane, Laurens de

samenvatting

Wdn. van Henrickjen Gerrits
Voogd
Voogd

DATUM:

01-02-1701

Wdn. van Annechien Peters Smit
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

Vader

01-03-1701

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Secretaris
Voogd
Voogd

Comparanten verklaren, naar aanleiding van een legaat uit het testament van
Aeltien Gosens dat in 1693 is vervallen, schuldig te zijn aan de voogden over
Cornelisien Egberts, kind van wijlen Egbert van den Mosselenberg, een
bedrag van ƒ100 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij hun huis.
NB. In de kantlijn: op 02-11-1714 melden Cornelisien Egberts en haar
echtgenoot Frerick Scholte door Roelof van de Camp, koper van het huis, te
zijn voldaan van kapitaal en rente.

101

286

287

288

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 112
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Valckenier, Elias
Blaauw, Cornelis Jacobsen

DATUM: 12-11-1701

Borg
Begunstigde

Koopman te Zaandam

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld voor Cornelis Jacobsen
Blaauw op verzoek van Simon Coen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 112
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nunnink, Egbert Hermsen
Andriessen, Henrick
Henrik, Christiaen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hermen en Grietien
Egberts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 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 99
onderwerp

FOLIO: 112v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nienhuijs, Elsje Henricks
Rensinck, Coert
Nieuwkerke, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Berend en Christiaan
Jansen 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

DATUM:

Wdn. van Trijntie Lubberts
Voogd
Voogd

DATUM:

102

02-05-1702

Vader

06-06-1702

Wed. van Jan Stoffelsen
Voogd
Voogd

Moeder

289

290

291

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 112v
Borgstelling

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lindenhoff, Evert
Leeuwen, Martinus van
Bie, Sara de
Aijmerij, Maria

21-06-1702

Borg
Erfgenaam
Erfgename
Overledene

Echtpaar
En familie
Wed. le Bucq

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld op verzoek van de erven
van Maria Aijmerij weduwe Le Bucq voor de eventuele schulden die zij
mocht hebben nagelaten in de boedel.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 113
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Vloeddijk,

comparanten

Lindenhoff, Evert
Bruinier, Willem
Pruijs, Jacob

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Aeltjen Lindenhoff als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van zijn woonhuis, 300
rijksdaalders, diverse gouden sieraden en een uitzet naar behoren als zij
mocht trouwen; 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 99
onderwerp

FOLIO: 113
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Steenhouwers, Engeltjen
Meulen, Henrick H. van der
Spelten, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrick en Geertruidt
Henricks als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g.
samen, waarvoor zij haar meubels als onderpand stelt en belooft hen lezen,
schrijven, naaien en een handwerk te laten leren, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 09-08-1703

Wdn. van Jannichjen Henricks
Voogd
Voogd

DATUM:

103

Vader

29-11-1703

Wed. Henrick H. van der Meulen
Voogd
Voogd

Moeder

292

293

294

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 113v
Kinderbewijs

DATUM: 09-04-1704

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Egbert
Jansen, Olof
Lubbertsen, Joost

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Gerrit en Hermtjen
Egberts als moeder erfdeel te hebben gereserveerd ieder een 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 99
onderwerp

FOLIO: 113v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Erkelens
Arentsen, Dubbelt
Jansen, Christoffer

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Maregijn Erkelens 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 verplicht is,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 114
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Keppel, Elisabeth
Keppel, Lambert
Borneman, Reiner
Heerde, Henrick van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aart, Wessel, Marie,
Janneke, Willem en Cornelia Meijer als vaders erfdeel te hebben
gereserveerd een bedrag van ƒ150 c.g. ieder, te versterven van het ene kind
op het andere en een uitzet; zij belooft hen lezen, schrijven, naaien en een
goed handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder verplicht is,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Wijchmerts Gerrits
Voogd
Voogd

DATUM:

24-04-1704

Wdn. van Aeltijn Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

21-08-1704

Wed. van Cornelis Meijer
Voogd
Voogd
Voogd

104

Vader

Moeder

295

296

297

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 114v
Schuldbekentenis

DATUM: 06-02-1705

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bri, Egbertus van
Licht, Catharina de
Lemker, secretaris
Tongeren, Winoldt van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Winoldt van Tongeren een
bedrag van ƒ80 c.g. te betalen in mei 1706 zonder rente, waarvoor zij hun
roerende en onroerende goederen als onderpand stellen.
NB. In de kantlijn: op 14-05-1706 meldt schuldeiser van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 114v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Elisabeth
Jansen, Albert
Joosten, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarig kind Jacomina Cornelis als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een halve dukaton en belooft hem
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 115
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wijck, Eva van
Backer, Jan
Molter, Jacob
Henricksen, Henrick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Rutger en Anthoni
van Heerde als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ400
c.g. samen en nog ƒ65 c.g. voor hun vaders kleren, een dozijn nieuwe
hemden, diverse zilveren voorwerpen en voor Rutger een zilveren bel en
lepel en voor Anthoni een gouden munt, een guinje, alles te versterven van
het ene kind op het andere, te verdelen als de jongste meerderjarig is
geworden; zij belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en
te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiser

DATUM:

28-05-1705

Wed. van Cornelis Slinck
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

27-07-1705

Wed. van Egbert van Heerde
Voogd
Voogd
Voogd

105

Echtpaar

Moeder

NB. In de kantlijn: op 14-02-1718 dankt Rutger van Heerde zijn voogden.

298

299

300

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 115
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kemnerus, Johannes
Vesterinck, dr
Avercamp, Elisabeth

DATUM:

25-01-1706

Borg
Comparant
Overledene

Wed. Jacobus Milius

samenvatting

Een bedrag van ƒ126 c.g. berust alsnog onder secretaris van Tengberden,
n.l. het restant van de kooppenningen van het huis door de erven van
Jonker Wolter van Rijswijck gekocht en waarop door de erven van Jacobus
Milius en Elisabeth Avercamp beslag is gelegd, te weten ƒ1383-14 c.g. met
rente. Dr. Vesterinck heeft voor de erven Avercamp hiervan de helft
opgenomen, ƒ63 c.g. en stelt een borg aan voor alle eventuele
aanmaningen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 115v
Schuldbekentenis

onroerend goed

3½ akker land
Kampen, ten Busschen Breede Slag

comparanten

Bussche, jonker Egbert Franciscus
Ingen, Jurrrien van
Weeteringe, Petrus van de
Borgheer, Sara

DATUM:

14-07-1706

Schuldenaar
Voogd
Schuldeiser
Schuldeiseres

Burgemeester
Burgemeester
Echtgenote

samenvatting

Comparant en de voogd over comparants kinderen, verklaren schuldig te
zijn aan burgemeester van de Weeteringe en zijn echtgenote een bedrag van
ƒ600 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij 3½
akker land, die comparant van zijn ouders heeft geërfd.
NB. In de kantlijn: op 21-01-1712 melden de voogden over de kinderen van
schuldenaar dat alles is voldaan.

bijzonderheden

Zie Apostille van 03-07-1706.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 116
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

106

25-12-1706

comparanten

301

302

303

Mast, Engeltje van der
Tooren, Hermanus ten
Slaghecke, Albert
Mast, Jurriaan van der

Wed. van Egbert van der Kuijl
Voogd
Voogd
Voogd

Moeder

Niet aanwezig

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Wendela en Aleida
van der Kuijl als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100
c.g. samen, te versterven van het ene kind op het anderen en ieder 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.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 116v
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Hanecroot, Evert Ulrich van
Hanecroot, Willem Wijcher van

DATUM:

14-04-1707

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Broer

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht aan zijn broer te verstrekken om zijn,
comparants, vaste goederen in Friesland te administreren en te beheren en
daarbij alles te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 116v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coertsen, Egbert
Jacobs, Marten
Vlaamingh, Peter Jansen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Elisabeth Egberts als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd drie rijksdaalders 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 99
onderwerp

FOLIO: 117
Volmacht

DATUM:

Wdn. van Elisabeth Martens
Voogd
Voogd

DATUM:

107

16-06-1707

06-09-1707

Vader

304

305

306

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Somerhuijs, Engelbert
Kamenerus, Jannes

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Jannes Kamenerus
om namens hem, comparant, zijn zaken hier en elders waar te nemen,
daarbij alles te doen wat comparant zelf ook gedaan zou hebben en daarvan
verslag uit te brengen en rekenschap af te leggen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 117
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Richter, Ernst
Bondam, Claas
Tros, Gerrit

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Agnietijn en Peter
Richter als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ2 c.g. en belooft hen
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 117v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Utrecht, Elsebet van
Lemker, secretaris

samenvatting

Comparante verklaart met handtasting, mede namens haar echtgenoot, dat
zij in de zaak tegen de erven van wijlen Jan Buis tevergeefs naar borgen
heeft gezocht en aanneemt dat deze verklaring onder ede zal volstaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 117v
Schuldbekentenis

onroerend goed

3½ akker land
Kampen, het ten Busschen Breede Slag

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

09-04-1708

Wdn. van Henrickijn Bondam
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 23-10-1708

Comparante
Momber

DATUM: 02-07-1709

108

Echtg. Jan Moerkerke

307

308

comparanten

Bussche, Egbert Franciscus
Scheppinck, Jan
Scheppinck, Gerhardt

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de gebroeders Scheppinck een
bedrag van ƒ400 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt
een stuk land in Dronten, waar nog een verplichting op rust t.b.v.
burgemeester van de Weteringe.
NB. In de kantlijn: op 21-01-1712 meldt G. Scheppinck van bovenstaande te
zijn voldaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 118
Verklaring

onroerend goed

Mate
Kampen, buiten de Klaeterpoort, tussen brgm. Steenbergen en mevr. Dheene

comparanten

Valkenier, Elias
Haerst, Willem van

samenvatting

Comparant heeft met handtasting verklaart dat Willem van Haerst op zijn
sterfbed heeft gezegd dat de mate buiten de Klaeterpoort aan hem is
overgedragen en dat deze voor de helft aan zijn zuster Elisabeth van Haerst
toebehoort.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 118v
Schuldbekentenis

onroerend goed

3½ akker lands
Kampen, ten Busschen Breede Slag

comparanten

Bussche, Egbert ten
Gansneb gen. Tengnagel, Adriana G.

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Adriana Geertruidt Gansneb
genaamd Tengnagel een bedrag van ƒ1500 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als
speciaal onderpand stelt hij 3½ akker land in Dronten, nog bezwaard t.b.v.
burgemeester van de Weteringe en de gebroeders Scheppinck.
NB. In de kantlijn: op 21-01-1712 meldt schuldeiseres alles te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 09-07-1710

Comparant
Overledene

DATUM:

109

10-12-1710

Schuldenaar
Schuldeiseres

309

310

311

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 119
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat

comparanten

Brandenburgh, Egbert
Kuick, Sara
Pré, ds Esajas du
Brandenburgh, Hester

DATUM: 04-06-1711

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
De erven …
Idem

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de erven van hun zuster/zwager
du Pré – Brandenburgh een bedrag van ƒ2200 c.g. afkomstig van een
obligatie uit de nalatenschap van Engbert Brandenburgh de oude dd 1704.
Zij stellen daarvoor als onderpand hun woonhuis en verder alle winkelwaren
en huisraad, waardepapieren enz. volgens inventaris.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 119v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bergh, Eingbert Gerritsen v.d.
Slagboom, Warner Teunissen
Cominck, Tijmen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerrit, Swaantijn en Jan
Henrick van den Bergh als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen
een pond groot, dus ieder ƒ2 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een
handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn,

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 119v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat, hoek Botervatsteeg

comparanten

Meijboom, Evert
Kleinsmit, Aeltien
Visscher, Teunis
Goij, Wolter

samenvatting

DATUM:

27-08-1711

Wdn. van Geertruit Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

02-03-1712

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd
Voogd

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over Dirckien
Crijnsen, dochter van Crijn Hendriksen en schuldenares, een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun
woonhuis.

110

312

313

314

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 120
Verklaring

onroerend goed

Huis, erf en where cum annexis
Kampen, Burgwal

comparanten

Romonde, Erasmus van
Forckenbeeck, Getruit
Romonde, Dijderick van

DATUM: 07-05-1712

Comparant
Moeder
Broer

Muntmeester

samenvatting

Op het huis, behorend aan comparant, zijn moeder en zijn broer, is nog een
bedrag van 1000 rijksdaalders gevestigd als onbetaalde kooppenningen en
ten behoeve van comparant nog een bedrag van ƒ3000 c.g. dat zijn moeder
en broer van de Weeskamer van Amsterdam hebben ontvangen; comparant
verklaart nu dat als zijn moeder en broer een bedrag tot ƒ2000 c.g. willen
lenen op het huis, hij af zal zien van al zijn voorrechten.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 120v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hendricks, Elisabeth
Wijgersen, Hendrick
Rijswijck, Jacobus

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Arentien Jans doctor
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ20 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 99
onderwerp

FOLIO: 120v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hans, Elsijn

samenvatting

Comparante verklaart voor haar meerderjarige kinderen Hermen, Catharina
en Elisabeth Jans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ15 c.g.,

DATUM: 06-01-1713

Wed. van Jan Dresen Doctor
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 23-01-1713

Wed. van Jan Hermsen Roscammer

111

Moeder

waarmee de voogden tevreden zijn.

315

316

317

bijzonderheden

Namen van de voogden zijn niet vermeld.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 121
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met achterliggend land
Brunnepe, op de Koggenoord, naast Gerrit van de Wetering en Peter Kaa

comparanten

Spoor, Egbert
Bruijns, Mariekien
Gerrits, Menso
Jans, Lammechijn

DATUM:

10-04-1713

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Menso Gerrits en diens
echtgenote een bedrag van ƒ90 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun huis, strekkend tot achteraan de boomgaard van
Albert Spoor.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 121v
Kinderbewijs

onroerend goed

Windvolmolen met grond en getimmerte

comparanten

Weeteringe, Elisabet van de
Weeteringe, burgemeester vd.
Versmit, Joan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geertruid, Sara en
Jan Jacob Worst als vaders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van de
windvolmolen en een bedrag van ƒ800 c.g., te versterven van het ene kind
op het andere en onder de moeder blijvende berusten en belooft hen goed
op te voeden, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 121v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Valckenier, Elias
Valensijn, scholtis

DATUM: 03-03-1714

Wed. van Jan Worst
Voogd
Voogd

DATUM:

09-03-1714

Borg
Ontvanger

112

Moeder

318

319

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld ten behoeve van de
scholtis Valensijn als ontvanger van het vuurstedegeld, het zoutgeld en de
e
1000 penning van Kamperveen, voor de correcte uitoefening van dat
ambt.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 122
Schuldbekentenis

DATUM:

27-02-1715

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen stadhuis en huis de Witte Arend

comparanten

Grunde, Emanuel de
Merwede, Adriaan Willem v.d.

Schuldenaar
Schuldeiser

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Adriaan Willem van der Merwede
een bedrag van ƒ250 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand
geldt zijn huis, thans bewoond door Isaac Meuleman.
NB. In de kantlijn: op 02-04-1723 meldt schuldeiser van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 122v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Elsijn
Bartholomeus, Jannes
Burgh, Louijs van den

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gesina, Maria en
Jacobjen de Haan als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een daalder en
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Naam vader niet vermeld in de akte.

DATUM: 07-05-1715

Wed. van Jacob de Haan
Voogd
Voogd

De bladzijden 123 t/m 127v zijn blanco.

320

Burgemeester

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 128
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

113

15-03-1698

Moeder

321

322

323

comparanten

Jacobs, Foppe
Foppe, Jacobus
Dircksen, Willem

Borg
Borg
Schuldenaar

samenvatting

Comparanten verklaren beiden, ten behoeve van Willem Dircksen wegens
verlopen landpacht, te zullen betalen in mei a.s. aan de stads geestelijkheid,
alsof het hun eigen schulden betrof, een bedrag van ƒ200 c.g. en op St.
Maarten ƒ100 c.g., waarmee de heren van de stads geestelijkheid tevreden
zijn en beloven de goederen van schuldenaar niet te inventariseren.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 128
Volmacht

onroerend goed

Huis, hof en where
Kampen, Nieuwstraat, naast de Koning van Polen

comparanten

Sanderus, Frederik
Wijnties, Femmetie
Hane, Albert de

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te hebben verstrekt aan zijn echtgenote
Femmetie Wijnties om na ontvangst van de kooppenningen over te dragen
aan Albert de Hane een huis, nu bewoond door Joost Doppe.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 128v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wijs, Frans Pieter de
Veen, Jan

samenvatting

Comparant, luitenant van de Compagnie van de overste luitenant Frans
Diderik de Wijs, verklaart namens zijn moeder Johanna Ploos van Amstel
weduwe van Sebastiaan de Wijs, een volmacht te verstrekken aan Jan Veen
om namens hen te vorderen en te ontvangen van de erven van wijlen dr Jan
Buijs een bedrag waarop zij recht hebben vanwege verdiend salaris en alles
te doen wat daartoe wenselijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 129
Kinderbewijs

DATUM: 06-07-1698

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Koper

Echtpaar

DATUM: 04-05-1699

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

114

02-11-1699

Luitenant
IUD

324

325

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Frederik
Musche, Gerrit Gerritsen
Wintmars, Frerick Jansen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lambert en Jan
Frericksen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ25
c.g. samen, waarvoor zijn twee weefgetouwen als onderpand gelden 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 99
onderwerp

FOLIO: 129
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lucassen, Frans
Kelder, Jannes
Abramsen, Willem

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Elisabeth en
Aeltjen Frans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een daalder 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 99
onderwerp

FOLIO: 129v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brinck, Frans Driessen
Brinck, Dries Henricksen
Preij, Jan Lucassen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrick en Maria Frans
Brinck als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ60 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 31-03-1724 heeft Henrick Frans zijn deel ontvangen en
dankt zijn voogden; op 18-09-1728 meldt Maria Frans Brinck ook haar
moeders deel te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Femmichjen Gerrits
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

04-12-1702

Wdn. van Hermtjen Jans
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 02-06-1703

115

Wdn. van Christina Henricks
Voogd
Voogd

Vader

326

327

328

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 129v
Kinderbewijs

DATUM: 12-07-1703

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Frerik
Credier, Wessel
Romonde, Jan Willemsen van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Dirk en Dirkien Freriks
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk een 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.
NB. In de kantlijn: op 20-09-1708 hebben Dirk en Dirkien, met haar
echtgenoot Jan ten Peese, hun voogden bedankt en belooft hen te vrijwaren
van alle aanmaningen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 130
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Raas, Femmichjen Willems
Lemker, secretaris
Dop, Matthijs
Jansen, Gerrit

samenvatting

Comparante verklaart haar voogden te danken voor hun goede administratie
van haar ouderlijke goederen en belooft hen te vrijwaren van alle
aanmaningen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 130
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v .t.

comparanten

Kerkhoff, Frans
Cornelissen, Peter
Claassen, Jurriaan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jacobus Fransen als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 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

Wdn. van Maria Dirks
Voogd
Voogd

DATUM:

DATUM:

05-11-1703

Comparante
Momber
Voogd
Voogd

03-01-1704

Wdn. van Catharina Albers
Voogd
Voogd

116

Vader

Vader

329

330

331

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 130v
Verklaring

DATUM: 27-08-1704

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrits, Femmechien
Tengberden, secretaris van
Rickers, Joris
Hertman, IJbe

samenvatting

Comparante verklaart haar voogden te danken voor de goede administratie
van haar goederen en belooft hen te vrijwaren van alle aanmaningen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 130v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Evers, Femmechien
Smit, Jan Arentsen
Cornelissen, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarig kind Evert Wijnties 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

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 130v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, bij de Kruittoren

comparanten

Assiens, Femmechijn

samenvatting

Comparante verklaart haar minderjarige kinderen Dirck, Assijn en Hendrick
Hendricksen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een bedrag
van ƒ100 c.g., waarvoor haar huis en al haar goederen als onderpand
gelden, verder ieder een hemdrok met zilveren knopen en diverse
kledingstukken, alles te versterven van het ene kind op het andere en
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren; zij heeft het
vruchtgebruik van de goederen.
NB. In de kantlijn: op 26-07-1719 verklaart Dirck Henricksen Stippert zijn
voogden te danken, met name Jan Krab, want Jacob Erkelens is reeds
overleden.

bijzonderheden

Namen van de voogden zijn niet vermeld in de akte.

Comparante
Momber
Voogd
Voogd

DATUM: 24-01-1705

Wed. van Joannes Kersten
Voogd
Voogd

DATUM:

02-03-1705

Wed. van Henrick Dircksen

117

Moeder

Moeder

332

333

334

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 131
Volmacht

DATUM: 03-06-1705

onroerend goed

Percelen land
Drenthe

comparanten

Knuth, Frederick Christoffel van
Santen, G. W. van
Kisteman, Jan

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Koper

Burgemeester

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te hebben verstrekt aan zijn schoonvader
G. W. van Santen om tijdens zijn afwezigheid namens hem zijn zaken waar te
nemen en in het bijzonder om enige percelen grond in Drenthe te verkopen
aan Jan Kisteman en alles te doen wat daarbij noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 131v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berens, Feijgjen
Brunier, Willem
Brouwer, Hermanus

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Luijtjen, Marrichjen
en Geertjen Twights als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag
van ƒ50 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 131v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Een mate
Kampen, buiten de Broederpoort, tussen Plancius en Genadius
2, Een mate
Kampen, buiten de Claterpoort, tussen van Haarst en Hoijer

comparanten

Deenh, Frederick Gustaaff van
Deenh, Johanna Elisabeth van
Tengberden, secretaris van
Sloot, Johanna Helena
Sloot, Mechteld Aleida
Sloot, Jurriana Geertruijdt

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de dames Sloot een bedrag van
ƒ700 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij twee
maten land.
NB. In de kantlijn: op 15-03-1709 is de verzegeling in het gerecht vertoont

DATUM: 08-09-1705

Wed. van Lucas Twights
Voogd
Voogd

DATUM:

118

Moeder

03-06-1706

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiseres
Schuldeiseres
Schuldeiseres

Echtpaar

met de kwitantie en in stukken gesneden aan schuldenaar overhandigd.

335

336

337

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 132
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Knudt, Frederick Christoffel
Onckhuijs, Dirck
Pool, Berent de
Christiaensen, Stijntien

DATUM: 11-10-1706

Comparant
Curator
Curator
Overledene

Wed. Dirck Haacke

samenvatting

Comparant verklaart uit handen van de curatoren over de boedel van
Stijntien Christiaensen te hebben ontvangen voor de erven een bedrag van
ƒ1825 c.g., waarvoor hij de curatoren zal kwiteren en hen zal ontslaan van
hun taak.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 132v
Schuldbekentenis

onroerend goed

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

comparanten

Vrijdagh, Frans Eversen
Visscher, Teunis
Cornelis, Leintijn
Markelbagh, Frans
Vrijdagh, Egbertijn Evers

DATUM:

30-11-1706

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Teunis Visscher en echtgenote een
bedrag van ƒ100 c.g. en aan zijn zuster en zwager ƒ50 c.g. beide tegen 5
procent per jaar. Als speciaal onderpand voor Teunis Visscher geldt zijn
smidsgereedschap en voor Frans Markelbagh zijn halve woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 30-07-1736 meldt de weduwe van Frans Markelbagh
van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 133
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

119

29-09-1707

338

339

340

comparanten

Croese, Frerick
Kettelaer, Govert Teunissen
Andriessen, Jacobus

Wdn. van Maria Velders
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Frerick, Jasper en
Aeltjen Croese als moeder erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. samen 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 29-05-1715 hebben Jasper Ketslaer en N. Manschot
zich borg gesteld voor het kinderbewijs, dat onder Helena van den Bergh
blijft berusten, volgens resolutie van Schepenen en Raden.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 133
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Deenh, Frederick Gustaaff van
Deenh, Johanna Elisabet van

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan zijn echtgenote om
namens hem zijn zaken te behartigen en daarbij alles te doen wat
noodzakelijk is, zoals hij zelf ook gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 133v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bergh, Frerick Jansen van den
Neutelen, Jannes van
Bosch, Lambert Jansen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Henrick Frericksen van den
Bergh als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ14 c.g. en belooft hem
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 99
onderwerp

FOLIO: 133v
Verklaring

DATUM:

10-01-1708

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Echtpaar

05-05-1708

Wdn. Elisabeth van Neutelen
Voogd
Voogd

DATUM: 13-08-1708

120

Vader

Vader

341

342

343

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roveen, Frans Jacobsen
Ridder, Jan - sr
Leeuw, Neeltijn de

samenvatting

Comparant verklaart al zijn goederen, roerend zowel als onroerend, als
onderpand gerechtelijk te verbinden aan Jan Ridder senior, die borg voor
hem heeft gestaan ten gunste van Neeltijn de Leeuw in een proces tegen
schepenen en raden van de stad Amsterdam dat nog hangende is, om in
geval van verlies de kosten van het proces te kunnen betalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 134
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Werf, Frerik van der
Crael, Hendrick
Knop, Abraham Andriesen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Hermtien van der Werf
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ20 c.g., een deel van het linnen
en een gouden ring met steen, die bij de voogd blijven en het geld bij de
vader, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 134
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Deenh, Frederick Gustaaf van
Deenh, Johanna Elisabeth van
Sloot, Mechteld
Sloot, Jurriana

samenvatting

Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan de gezusters Sloot
om hen tijdens hun afwezigheid te vervangen en hun zaken waar te nemen
en alles te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99

FOLIO: 134v

Comparant
Borg
Begunstigde

DATUM:

16-12-1709

Wdn. van Rijckien Craels
Voogd
Voogd

DATUM:

26-04-1710

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM: 03-05-1710

121

Vader

Kapitein
Echtpaar

344

345

346

onderwerp

Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Deenh, Frederick Gustaaf van
Ridder, Joan Henrick

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Joan Henrick Ridder
om hem te vervangen in het proces van volmachtgever tegen de Heer van
Putten, te streven naar een minnelijke schikking en anders het proces voort
te zetten, eventueel de heer Vesterinck te vervangen en verder alles te doen
wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 134v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schoons, Femmechjen
Wijn, Peter de
Meijerinck, Arnoldus

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Willemina Teunissen
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ25 c.g. en belooft
haar lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een goede moeder
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 135
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Geerstraat, zuidzijde, tussen de Burgwal en de Nieuwstraat

comparanten

Werff, Frerick van der
Storkman, Ariaantjen
Lemker, secretaris
Nijenburg, Henrick
Wijninck, Jurriaen
Storkman, Gerrit

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Kapitein

DATUM: 04-06-1710

Wed. van Jannes Teunissen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

04-08-1711

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar

Voogd
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over Engeltje
Storkman, een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand geldt hun aandeel in een huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 135v
Kinderbewijs

DATUM:

122

18-05-1712

347

348

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aartrijck, Francis van
Dijckhuijs, Gerrit Arent.
Veer, Simon Abramsen ter

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Jennegijn van Aartrijck
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g. en een
testament met zilveren haken en belooft haar lezen, schrijven en een
handwerk te laten leren, haar goed op te voeden en de opbrengst van het
kinderbewijs te genieten, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 135v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Keijser, Frans
Keijser, Hendrick
Grus, Dirck

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Getruijt Keijser als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van – c.g., waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Het bedrag van het kinderbewijs is niet ingevuld.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 136
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsdorp, Frederick v.
Brumse, douairière van
Tengnagel
Weteringe, burgm. van de

samenvatting

Comparant, majoor, verklaart voor zijn minderjarige dochters Anna Judith en
Willemina Charlotte van Willemsdorp als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd het zilver en goud, alle lijfstoebehoren en de nalatenschap van
hun grootvader van Brumse, berustend bij Judith Sijbilla Sloot douairière
Brumse en waarvan de inventaris zal volgen; de douairière, wettige voogdes,
belooft hen goed groot te brengen, de opbrengst van haar dochters
bruidschat genietend en verklaart dat bij haar afwezigheid de kinderen bij
hun tante Sloot kunnen verblijven.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Aeltijn Pijters v.Oudegom
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

17-10-1712

Wdn. van Clara Kreijenhoff
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 23-08-1713

123

Wdn. van Aletta Gijsb. v. Brumse
Voogdes
Voogd
Voogd

Vader
Grootmoeder

349

350

351

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 136v
Verklaring

DATUM: 13-10-1713

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Deenh, Frederick Gustaaf van
Deenh, N. N. van
Lennip, Johanna Catharina van
Schaap, Machteld Agnes

Comparant
Comparante
Gevolmachtigde
Volmachtgeefster

Echtpaar

Douairière v.Lennip

samenvatting

Comparanten verklaren in der minne te hebben geschikt diverse kwesties
over openstaande geschillen en verplichtingen en wederzijds alle
rechtsplegingen te niet te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 136v
Kinderbewijs

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Geerstraat,
2. huis, erf en where
Kampen, achter het vorige met uitgang in de Nieuwstraat

comparanten

Robbe, Frerick
Gelder, Marten Jans van
Smit, Gerrit

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Bernerdus en Hendrina
Robbe als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een huis bewoond door
Anna Vasters en een huis daarachter gelegen, verder een bedrag van ƒ825
c.g., waarbij inbegrepen de kleding getaxeerd op ƒ200, dit alles tot
tevredenheid van de voogden.
NB. In de kantlijn: op 16-10-1738 bedankt Hendrina haar voogd Gerrit Smit,
de andere is reeds overleden.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 137
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Marckelbagh, Frans
Krijsman, Klaes
Gerritsen, Hendrik
Willems, Johanna

samenvatting

Comparanten verklaren met handtasting dat zij zich gisteren op verzoek van

DATUM: 05-04-1714

Wdn. van Elisabeth Roos
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 29-10-1714

Comparant
Comparant
Werkgever
Dienstmeid

124

Roedendrager

Hendrik Gerritsen, die ziek te bed ligt, naar diens huis te hebben begeven en
dat deze heeft verklaard dat bepaalde goederen in zijn huis niet van hem zijn,
maar gekocht en betaald door zijn meid Johanna Willems en aan hem in
gebruik zijn afgestaan, zoals drinkgerei, een eiken tafel, eiken bank, stoelen,
gordijnen etc. bovendien heeft zijn dienstmeid nog het jaarloon van mei 1713
tot 1714 tegoed, n.l. ƒ21-12 c.g.

352

bijzonderheden

Lijst met artikelen staat in de akte.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 137
Verklaring

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat

comparanten

Meijer, Frederik

samenvatting

Comparant verklaart, met handtasting, te weten dat op 31-12-1714 ten huize
van Willem van de Weert, het huis door hem, comparant, bewoond, bij
verkoping door hemzelf is ingezet en dat dit bedrag niet is verhoogd en dat
dus het huis onverkocht is gebleven.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 19-03-1715

Comparant

De bladzijden 138 t/m 153v zijn blanco.

353

354

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 154
Kinderbewijs

DATUM: 06-05-1697

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat

comparanten

Willemsen, Geert
Tangena, Jan
Wesselsen, Evert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Geesjen Gerrits als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ600 c.g., waarbij
inbegrepen is ƒ200 van de verkoop van de kleding, dat de vader jaarlijks met
8 procent zal verrrenten; als onderpand voor het resterende bedrag van ƒ400
c.g. stelt hij zijn woonhuis; verder enig linnen, diverse zilveren / gouden
voorwerpen en een bed met toebehoren. Hij belooft haar lezen, schrijven en
naaien te laten leren en te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 154
Verklaring

Wdn. van Geesjen Wijlinck
Voogd
Voogd

DATUM:

125

19-05-1697

Vader

355

356

357

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Alberts, Grietjen
Scheppinck, Jan
Heerde, Henrick van

samenvatting

Comparante verklaart haar voogden te danken voor de goede administratie
van haar ouderlijke goederen en belooft hen te vrijwaren van alle
aanmaningen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 154v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ruijter, Gerrit Jan de
Bruins, Johannes
Gerrits, Coop

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Johannes Bruins om
namens hem, comparant, Coop Gerrits alias Idel Coops met zijn schip te
laten arresteren, te vervolgen, de vorderingen te innen enz., te doen wat
comparant zelf zou hebben gedaan en daarvan verslag uit te brengen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 154v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricks, Grietjen
Henricks, Christiaan
Graaff, Henrick de

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Henrick Berentsen
Westenbergh als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ60
c.g. dat binnen een jaar aan de voogden zal worden overhandigd, maar
waarvan de moeder jaarlijks de rente zal ontvangen, verder het weefgetouw
en enige lijfstoebehoren; zij belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te
laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99

FOLIO:

Comparante
Voogd
Voogd

DATUM: 01-10-1697

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Schuldenaar

DATUM: 21-12-1697

Wed. van Berend Westenbergh
Voogd
Voogd

155

DATUM:

126

08-04-1698

Moeder

358

359

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd de Ploegte
Kampen, Blauwehandsteeg, tussen Morrhe en Bisschop

comparanten

Wijbrants, Geertjen
Hoffman, Gustaaff Frederik
Dubbelts, Willemtjen
Lemker, secretaris
Indus, Catharina

Schuldenares
Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

Wed. H. H. Hornbeeck
Echtpaar

Wed. Backer

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Catharina Indus een bedrag van
ƒ150 c.g. 5 procent per jaar; zij lossen ƒ50 c.g. per jaar af. Als speciaal
onderpand stellen zij hun twee huizen naast elkaar.
NB. In de kantlijn: op 02-05-1709 meldt oud-burgemeester Coops, als houder
van de akte, kapitaal en rente te hebben ontvangen.

bijzonderheden

De schuldbekentenis van 1 comparante met haar echtgenoot op 27-06-1699
is geannuleerd.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 155v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat, hoek Botervatsteeg

comparanten

Hulsbergen, Gerrit
Mathen, Maria Lodewijks v.d.
Lemker, secretaris
Smith, Willem
Backer, Henrick Willemsen

e

DATUM:

27-05-1698

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over Hermen
Albertsen Ligger, een bedrag van ƒ125 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als
speciaal onderpand stellen zij hun woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 26-02-1704 meldt Willem Smith van schuldeiseres alles
te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 156
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Simons, Geertruidt
Lemker, secretaris
Pastoor, Laurens
Elseneur, Henrick Jaspersen

samenvatting

DATUM:

31-05-1698

Comparante
Momber
Voogd
Voogd

Overleden

Comparante, nagelaten dochter van mr Simon Abramsen, verklaart haar
voogden te danken voor hun goede administratie van haar moeders
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goederen en belooft hen te vrijwaren van alle aanmaningen.

360

361

362

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 156v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Vloeddijk, tussen Noltinck en Meijer

comparanten

Spraackman, Gerrit
Haar, Cornelia van de
Lemker, secretaris
Velthoen, Joan

DATUM: 19-07-1698

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Echtpaar

Gemeensman

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Joan Velthoen een bedrag van
ƒ125 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
aandeel in een huis op de Vloeddijk.
NB. In de kantlijn: op 25-05-1700 is alles afbetaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 157
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met vlasbrakerij
Kampen, Buiten Nieuwstraat, tussen Bethlehems Vergadering / Gortemaker

comparanten

Gerritsen, Grietje
Lemker, secretaris
Jans, Marrichjen

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Marrichjen Jans een bedrag van
ƒ62 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt haar huis.
NB. In de kantlijn: op 23-06-1708 verklaren de voogden over de erven van
Marrichjen Jans van bovenstaande te zijn voldaan .

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 157v
DATUM: 28-07-1698
Transport van een schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hof
Heino

comparanten

Rietbergen, Gerrit
Voerman, Jannichjen

DATUM: 21-07-1698

Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

Verkoper
Verkoperes
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Wed. Jan Gerritsen

Echtpaar
Wed. Claas G. Greve

Lemker, secretaris
Voerman, Hermen
Jans, Anna

363

364

365

Momber
Koper
Koperes

Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht en overgedragen te hebben aan Hermen
Voerman en echtgenote een schuldbekentenis groot ƒ200 c.g. t.g.v.
e
Jannichjen Voerman en haar 1 echtgenoot, ten laste van Hermen Jacobsen
Backer en Hendrina Henricks, waarvoor een half huis en hof in het kerkdorp
Heino als onderpand worden gesteld; de andere helft behoort toe aan de
kinderen van Hermen Jacobs Backer.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 157v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Gerrit
Hanius, Franciscus

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Franciscus Hanius om
namens hem op te treden, met name in de zaak tegen Berend Warnarsen en
Hermen Martens, deze af te wikkelen zoals comparant dit zelf zou hebben
gedaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 158
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cojer, Gerrit Willemse
Henricks, Gesijn
Heijde, Menso van der
Suirman, Maria

DATUM: 22-08-1698

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Oosterwolde
IUD en advocaat

16-01-1699

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Menso van der Heijde en
echtgenote een bedrag van ƒ100 c.g. waarvoor zij het geld waar zij nog recht
e
op hebben, een bedrag van ƒ172-10, als onderpand stellen, zijnde de 4
betalingstermijn van hun karveelschip dat zij aan Berend Timensen hebben
verkocht.

bijzonderheden

Geen

RAK 99

FOLIO:

158v

DATUM: 13-04-1699
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366

367

onderwerp

Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrits, Geesje
Doornick, Rutger
Mathen, Henrick van der
Kuijper, Hermen
Dircksen, Henrick

samenvatting

Comparante, vergezeld door haar echtgenoot, verklaart haar voogden te
danken voor de goede administratie van haar vaders goederen en belooft
hen te vrijwaren van alle aanmaningen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 158v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bennink, Gesijn
Nuis, H.
Diepen, Gerrit van
Jans, Henrikien

Comparante
Comparant
Voogd
Voogd
Voogd

Echtpaar

DATUM: 01-06-1699

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Secretaris
Echtpaar

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Gerrit van Diepen en echtgenote
een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 5 procent wegens de aanschaf van
winkelwaren. Als speciaal onderpand stelt zij de erfenis van haar ouders en
al haar winkelwaren.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 159
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Smit, Gerrit Gerritsen
Jelissen, Jan
Jansen, Hilbert

samenvatting

Comparant verklaart zijn ouderlijke goederen van de voogden te hebben
ontvangen en hen te danken voor de goede administratie.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

14-06-1699

Comparant
Voogd
Voogd

130

368

369

370

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 159
Kinderbewijs

DATUM:

24-07-1699

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, hoek van de Schapensteeg

comparanten

Berents, Gerrichien
Uterwijck, Henrik Ger.
Kaa, Gijsbert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Gerrit Lubbertsen als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd haar halve huis en dan nog een
bedrag van ƒ400 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 99
onderwerp

FOLIO: 159v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Grietjen
Meijer, Willem
Coets, Wilbert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Maria Lits 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 verplicht
is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 159v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Vesterinck, Gerhard
Ardesch, ds Johannes

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan ds Johannes Ardesch als tutor over
zijn minderjarige kinderen een bedrag van ƒ525 c.g. tegen 4 procent per jaar.
Als speciaal onderpand stelt hij al zijn roerende en onroerende goederen.
NB. In de kantlijn: op 18-11-1699 meldt schuldeiser de schuldbekentenis te
cederen aan Henr. Vesterinck.

bijzonderheden

Geen

Wed. van Lubbert Gerritsen Uterwijck
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 24-10-1699

Wed. van Henrick Lits
Voogd
Voogd

DATUM:

18-11-1699

Schuldenaar
Schuldeiser
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Moeder

Gemeensman
Wdn. E. ten Gelde

371

372

373

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 160
Kinderbewijs

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wieringen, Geertruid van
Eeckhout, Anthoni
Marle, Helmich van
Braackel, Jan van

02-12-1699

Wed. Anth. van Braackel
Voogd
Voogd
Voogd

Moeder
Ontv. Mastenbroek
Kapitein - afwezig

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geertruid Johanna,
Margrita Agnes, Jan en Anna Petronella van Braackel als vaders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ600 c.g. en nog ƒ200 van de verkoop
van meubelen; zij belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 160v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Grafhorst, Grietjen Claas van
Gronouw, Ariaan van
Schrijver, Tobias

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jelis Adriaansen,
Geertjen, Annetjen en Neeltjen van Endhooven als vaders erfdeel te hebben
gereserveerd samen twee weefgetouwen en ƒ50 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 goede moeder betaamt, waarmee
de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 160v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, onder de klok genaamd het Oude Vleeshuis

comparanten

Schinkel, Gerrit Meeuwen
Wijchmans, Maria
Graef, Herman de
Steenhuijsen, Anna

samenvatting

DATUM: 02-04-1700

Wed. Adriaan J. van Endhooven
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

18-06-1700

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Herman de Graef en echtgenote
een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand
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stellen zij hun huis.
NB. In de kantlijn: op 15-08-1711 meldt Hermen de Graef als voogd over de
kinderen van Jan Henrick de Graef, van bovenstaande te zijn voldaan.

374

375

376

bijzonderheden

De namen bij de opmerking in de kantlijn moeten waarschijnlijk omgedraaid
worden. Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 161
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoolboom, Geertruidt
Lemker, secretaris
Hoolboom, Helena

DATUM:

09-09-1700

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Zuster

samenvatting

Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan haar moeder en
zuster Helena Hoolboom samen om al haar zaken waar te nemen en vooral
haar aandeel te transporteren in Brouwerij de Tonne en alles te doen wat
daarbij noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 161v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dircksen, Gerrechien
Lucassen, Henrick
Dirksen, Gerrit

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Dirk en Trijntien
Willems 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 betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 161v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Weustinck, Goosen Alberts
Bergh, Jan Teunissen v.d.
Bepselaar, Gerrit Jansen

DATUM:

29-01-1701

Wed. van Willem Willemsen
Voogd
Voogd

DATUM:
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Moeder

03-02-1701

Wdn. van Johanna Reijnders
Voogd
Voogd

Vader

377

378

379

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Alberts Goosens als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd zijn beste weefgetouw of ƒ30 c.g.
en belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen
wat een goede vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 162
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mensinck, Geertruidt
Lemker, secretaris
Nuis, Jacob

DATUM: 20-05-1701

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

IUD

samenvatting

Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan Jacob Nuis om
namens haar van haar broer Elbert Mensinck te vorderen een bedrag van ƒ29
c.g. wegens niet betaalde huur en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 162
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Grootendorp, Gerrit
Veltcamp, Gerrit
Gast, Jan Jansen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Margrita, Aaltjen en
Jacobus Gerrits Grootendorp als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
ƒ30 c.g. en de lijfstoebehoren 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.
NB. In de kantlijn: op 21-05-1709 bedankt Margrita de voogden en verklaart
hen te vrijwaren van alle aanmaningen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 162v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

09-06-1701

Wdn. van Geertruit Veltmans
Voogd
Voogd

DATUM: 26-09-1701
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Vader

comparanten

380

381

382

Kloecke, Gerhardt
Vollenhoo, Dirck Gerritsen

Borg
Begunstigde

En echtgenote

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te stellen voor Dirck Gerritsen Vollenhoo en
diens echtgenote voor het bedrag dat deze uit handen van Hilbrant Hermsen,
Hendrick Duinkerker en Jan Thijssen van Gog hebben genomen en waarvan
Jacob Coominck, die hierover heeft geprocedeerd, beweert dit als zijn eigen
schuld te zullen betalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 162v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pieters, Grietjen
Deutecom, Albertus van
Lucassen, Hermen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Willem 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 betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 163
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bartelinck, Gerrit Jansen
Mastricht, Mathijs van
Storm, Jannes

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Hillighjen Gerrits
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ150 c.g. samen
en de lijfstoebehoren 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 99
onderwerp

FOLIO: 163
Kinderbewijs

DATUM:

02-02-1702

Wed. van Jan Willemsen
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 14-03-1702

Wdn. Margreta Gerrits Storm
Voogd
Voogd

DATUM:
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01-04-1702

Vader

383

384

385

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cortelinck, Gerrit
Lubberts, Berent
Hackes, Peter

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Beeltjen Gerrits
Cortelinck als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 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.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 163v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cante, Goosen ten
Lulof, Dries

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld voor de 7 goudguldens
schade die Dries Lulof beweert te hebben geleden door de zeven beesten
van Henrick Teunissen, die geschut waren.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 163v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Peters, Geertruidt
Franschen, Claas
Geurtsen, Dirck

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Kunnighgien, Aeltjen
en Henrick Lucassen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd drie
rijksdaalders samen en 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

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 164
Schuldbekentenis

Wdn. van Grietjen Lubberts
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

26-06-1702

Borg
Begunstigde

DATUM:

24-07-1702

Wed. van Lucas Henricksen
Voogd
Voogd

DATUM:
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07-10-1702

Moeder

386

387

onroerend goed

Huis, erf en where met stal
Kampen, Buiten Nieuwstraat

comparanten

Winckel, Gerrit ten
Vos, Trijntjen
Lemker, secretaris
Smits, Willem
Harsenhorst, Elisabeth

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

Gemeensman
Echtgenote

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem Smits en echtgenote een
bedrag van ƒ150 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij hun huis dat juist aan hen is overgedragen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 164v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aartsen, Gerbrandt
Meijer, Wolterus
Evers, Jochum
Veene, Jacob

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld in het proces tussen
Jochem Evers en Jacob Veene voor de lage rechtbank; Wolterus Meijer heeft
zich weer als borg voor Gerbrandt Aartsen gesteld.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 164v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Haarlem, Raamstraat

comparanten

Teunis, Grietjen
Beerthuijs, Berent
Henricks, Christiaan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Susanna Jans als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van een huis in Haarlem,
bezwaard met ƒ200 en waarvan de andere helft aan de moeder behoort,
verder het beste bed met toebehoren, diverse zilveren voorwerpen, knopen
etc. en belooft haar 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 16-03-1711 meldt pupil aan Hermen Beerthuijs,
Theunis Visscher en Elias Valckenier, voogden over Teuntje Beerthuijs, kind
van een der voogden, de voogden te danken voor de goede administratie
van haar vaders erfdeel en ontvangt zij uit handen van genoemde voogden
een bedrag van ƒ125 c.g.

DATUM:

17-11-1702

Borg
Borg
Aanklager
Verweerder

DATUM:

16-12-1702

Wed. van Jan Henricksen Malden
Voogd
Voogd
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Moeder

388

389

390

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 165
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Geesjen
Lemker, secretaris
Nes, Henrick van
Rutgersen, Lambert

Samenvattin g

Comparante, dochter van Jan Oltsen, verklaart haar voogden te danken voor
de administratie van haar ouderlijke goederen en die van haar oom Claas
Rutgersen en belooft hen te vrijwaren van alle aanmaningen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 165
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hasselt, Gerrit van
Bomgart, Hermannus
Ritter, Willem

samenvatting

Comparant verklaart zijn voogden te danken voor de goede administratie
van zijn moeders goederen en belooft hen te vrijwaren van alle
aanmaningen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 165v
Transport van rechten

onroerend goed

Drie huisjes
Kampen, Blauwehandsteeg, Buiten Nieuwstraat en Hofstraat

comparanten

Cannemans, Geertruidt
Lemker, secretaris
Bruin, Henrick de
Scholte, Henrick

samenvatting

Comparante verklaart aan Henrick de Bruin en Henrick Scholte te hebben
overgedragen haar aanspraak op de koopsom en huur van drie huisjes,

DATUM: 12-03-1703

Comparante
Momber
Voogd
Voogd

DATUM:

29-03-1703

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM: 30-11-1703

138

Comparante
Momber
Koper
Koper

geërfd van Roelof Claassen Passer en dit als voldoening van een
verplichting groot ƒ100 c.g., dd 12-10-1696, met rente; maar eerst moet van
het geld betaald worden een bedrag van ƒ12,50 aan Simon Passer en de
eventuele verplichting rustend op de onderpanden.

391

392

393

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 165v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berens, Geertjen
Valckenier, Elias
Spooremaacker, Gerrit G.

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Peter Gerritsen
Schellinck als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ30 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 99
onderwerp

FOLIO: 166
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Haan, Gerrit de
Steenwijck, Arent
Segers, Mathijs

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jannes, Sara en
Hermannus de Haan als moeders erfdeel te hebben gereserveerd honderd
rijksdaalders en nog ƒ150 c.g. voor de kleren, samen ƒ400 c.g. waarvoor hij
zijn weversgereedschap als onderpand stelt 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 99
onderwerp

FOLIO: 166
Schuldbekentenis

onroerend goed

Een mate
Kampen, buiten de Broederpoort, t.o. het Broeck

DATUM:

06-12-1703

Wed. van Gerrit Schellinck
Voogd
Voogd

Meder

DATUM: 02-01-1704

Wdn. van Engeltjen Segers
Voogd
Voogd

DATUM: 15-02-1704
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Vader

394

395

comparanten

Backer, Gerrit
Benier, Catharina
Gaam, Abram
Gaam, Isaac

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Abram en Isaac Gaam wegens
geleverde tabak een bedrag van ƒ454 c.g., dat zij in twee termijnen willen
betalen, n.l. met Pasen ƒ200 c.g. en binnen een half jaar na dato de rest,
waarvoor zij als onderpand stellen een mate.
NB. In de kantlijn: op 09-04-1705 meldt de advocaat van schuldeiser van
bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 166v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd het Oude Vleeshuis
Kampen

comparanten

Schinkel, Gerrit Meurissen
Wijckmans, Maria
Lemker, secretaris
Tongeren, Wijnoldt van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn Wijnoldt van Tongeren een bedrag
van ƒ50 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
woonhuis, waar nog een verplichting van ƒ300 c.g. op rust t.b.v. de erven de
Graef.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 167
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Steenbicker, Geesjen
Steenbicker, Jan
Barkum, Andries van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Hermen Martens 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 vader betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 18-02-1704

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiser

DATUM:

26-02-1704

Wed. van Marten Bremer
Voogd
Voogd
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Echtpaar

Moeder

396

397

398

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 167v
Kinderbewijs

DATUM:

03-05-1704

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rutgers, Geertijn
Aertsen, Aert
Goeij, Evert Jansen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Peter Herms als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g., waarvoor haar kast en twee bedden
als onderpand fungeren en belooft hem lezen en schrijven te laten leren en
te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 167v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Achter de nieuwe Muur, tussen de vlaszaak en Henr. Michielsen

comparanten

Herms, Grietjen
Lemker, secretaris
Hagius, Bernhardt
Heerde, Henrick van
Lijndraier, Peter Lucasssen

Wed. van Hermen Aerts
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

19-05-1704

Schuldenares
Momber
Voogd
Voogd
Schuldeiser

Wed. Lucas Peters
Procurator

samenvatting

Comparante en de voogden over haar kinderen verklaren schuldig te zijn
aan Peter Lucassen Lijndraier een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 5 procent per
jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun huis.

bijzonderheden

Zie Apostille van 19-05-1704.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 168v
Volmacht

onroerend goed

Narrebringer weide

comparanten

Santen, Gerrit Willem van
Woude, G. van der
Kisteman, Jan

samenvatting

Namens zijn echtgenote, verklaart comparant een volmacht te verstrekken
aan dr G. van der Wpoude om namens haar, in der minne of rechterlijk, te
vorderen van Jan Kisteman de resterende kooppenningen van de
Narrebringer weide en alles te doen wat noodzakelijk is en daarvan verslag
uit te brengen.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 26-05-1704
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Volmachtgever
Gevolmachtigde
Schuldenaar

Burgemeester
dr. i.d. rechten

399

400

401

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 168v
Volmacht

DATUM: 18-06-1704

onroerend goed

Huis, erf en where
Amsterdam, Voorburgwal, naast de stadspaardenstal

comparanten

Forkenbeeck, Geertruida
Tengberden, secretaris v.
Jaerlant, Gilas van

samenvatting

Comparante, weduwe van burgemeester en muntmeester van Romond,
verstrekt een volmacht aan Gilas van Jaerlant om namens haar te verklaren,
desnoods onder ede, dat zij van wijlen haar zuster Margareta Forkenbeeck
genaamd de Hulter slechts ⅓ deel in een huis te Amsterdam heeft geërfd,
bewoond door Andries Hindersen, ⅓ deel in een huis daarachter, bewoond
door Henrick Rogissart en ⅓ deel van een huis op de Voorburgwal t.o. de
nieuwe kerktoren, bewoond door de procureur Jaerlant; dan nog een deel in
een huis naast laatstgenoemde, bewoond door de weduwe van Willem
Lansvelt.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 169
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bantjes, Gerrit Jansen
Scholte, Anna
Scholte, Grietjen

samenvatting

Naar aanleiding van de Apostille van Schepenen en Raden, heeft comparant
zich borg gesteld voor een bedrag van ƒ480 c.g., d.w.z. de helft van de
getaxeerde nalatenschap van Grietjen Scholte, geërfd door haar zuster
Anna. Het is de bedoeling de eventuele schulden van de boedel hiervan te
betalen, waarvoor Gerrit Bantjes borg staat en welke kosten door erfgename
zullen worden vergoed.

bijzonderheden

Zie Apostilles.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 169
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Balsters, Grietijn
Tengberden, secretaris van
Michielsen, Henrick
Woltersen, Berend

samenvatting

Comparante verklaart dat zij, wegens de Apostilles van 10 mei en 30 oktober

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. D. van Romond

DATUM: 10-11-1704

Borg
Erfgenaam
Overledene

DATUM: 21-11-1704

142

Comparante
Momber
Voogd
Voogd

Wed. Jan Lubbertsen

1698, 11 juli 1699, 3 juni 1700 en 22 oktober 1704 ontvangen heeft uit handen
van de voogden over haar kinderen, een bedrag van ƒ150 c.g. waarbij zij hen
dankt voor hun goede administratie en belooft hen te vrijwaren van alle
aanmaningen.

402

403

404

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 169v
Toestemming

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Forkenbeeck, Geertruidt
Romond, Diderick van

samenvatting

Comparante verklaart haar zoon Diderick, mondig verklaart door Schepenen
en Raden, toestemming te geven de helft van een legaat, groot ƒ6000 c.g. op
te nemen, afkomstig van Margreta Forkenbeeck echtgenote van Michiel de
Hulter en levenslang in vruchtgebruik bij comparante.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 169v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gouw, Geertruijdt Andries ter
Gunst, Joost
Meppel, Gerrit Gerritsen van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Annegien van Lottum
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 verplicht
is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 170
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricks, Grietjen
Henricks, Rutger
Peters, Willem

DATUM:

29-12-1704

Comparante
Zoon

Wed. D. van Romond

DATUM: 11-02-1705

Wed. Henrick van Lottum
Voogd
Voogd

DATUM:

19-02-1705

Wed. van Arent Claassen
Voogd
Voogd

143

Moeder

Moeder

405

406

407

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aeltjen, Jacobjen en
Mensjen Arents als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van
ƒ140 c.g. te versterven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen,
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 27-03-1730 melden Mensie Arents en Jan Hendricksen
Cock namens Jacobjen hun voogden te danken voor hun administratie.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 170
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cornelissen, Gerrit

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Cornelis Gerritsen als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een zilveren dukaton 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

Namen van de voogden niet in de akte vermeld.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 170
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Grietijn
Tengberden, secretaris van
Schoemaker, Andries

DATUM:

09-03-1705

Wdn. van Trijntien Meinders

DATUM:

Vader

18-03-1705

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Koopman te A’dam

samenvatting

Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan Andries Schoemaker
om namens haar te verkopen een obligatie groot ƒ900 ten laste van de
provincie Friesland op naam van Sanneken Laurens Slaande, afkomstig van
haar moeder; hij wordt geacht daarbij alles te doen wat noodzakelijk is, alsof
comparante zelf aanwezig was.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 170v
Testamentaire clausule

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berens, Geertjen

DATUM:

25-03-1705

Erfgename

144

Wed. B. Hartman

Lemker, secretaris
Haarst, Dirck Albertsen v.

408

409

Momber
Getuige

samenvatting

Het testament van Berend Hartman bevat de clausule dat goederen weer
teruggaan naar de zijde vanwaar zij kwamen, indien er geen directe wettige
erfgenamen meer zijn. Er zijn problemen ontstaan met de interpretatie
hiervan (fideicommis), omdat comparante zegt dat haar man dit niet zo heeft
bedoeld. Hiervoor laat zij Dirck Albertsen van Haarst getuigen, die aanwezig
is geweest bij het opstellen van het mutuele testament; deze meldt dat het
nooit de bedoeling is geweest de goederen onder fideicommissair verband
te brengen, maar de vrije beschikking aan de zoon van comparante te laten.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 171v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Grietien
Herms, Dirck
Luijties, Steven

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Jansen als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ350 c.g., een vaars en
vaders kleding en belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten
leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 172
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dijkhuis, Gerrit Arents
Elberts, Jan Jansen
Cellis, Peter Frans

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jannes, Arent en Lucas
van Dijkhuizen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder twee pond
groot en een trijpen weefgetouw en belooft hen een handwerk, lezen en
schrijven te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 01-05-1705

Wed. van Jan Reints
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 06-04-1705

Wdn. van Femmigien Ments
Voogd
Voogd

145

Vader

410

411

412

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 172
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Baukes, Gerbrant
Markelbagh, Frans
Michiels, Jan
Donhart, Cornelis

DATUM: 02-05-1705

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Schuldenaar
Schuldenaar

Roededrager
Schipper te Zutphen
Schipper te Zutphen

samenvatting

Comparant, scheepstimmerman wonend in Zwartsluis, verklaart een
volmacht te verstrekken aan Frans Markelbagh om namens hem een
bedrag van ƒ18 c.g. te innen bij Jan Michiels en ƒ14 c.g. bij Cornelis
Donhart voor arbeidsloon en materiaal en eventueel gerechtelijke stappen
te ondernemen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 172v
Volmacht

DATUM: 09-05-1705

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Scheuninck, Gerhardus
Scheuninck, Willemina
Scheuninck, Wiebrordus
Scheuninck, Johannes

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Niet aanwezig
Amersfoort
Amersfoort

samenvatting

Comparant heeft, mede namens zijn zuster, een volmacht verstrekt aan zijn
broers Wiebrordus en Johannes om namens hen het geld te ontvangen van
de verkoop van een huis in Amersfoort en het perceel te transporteren aan
de koper.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 172v
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Santen, G. W. van
Knuth, Frederik Chr. van
Woude, dr Gerrit van den
Kisteman, J. van

samenvatting

Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan dr Gerrit van den
Woude om namens hen aan J. van Kisteman enige percelen land over te
dragen, zoals comparant verplicht is te doen na ontvangst van de resterende
kooppenningen en verder alles te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

146

03-06-1705

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde
Koper

Burgemeester
Namens echtgenote

413

414

415

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 173
Verklaring

DATUM: 03-06-1705

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Santen, G. Willem van
Knuth, Frederick Christoffel van

Comparant
Comparant

Nomine uxoris

samenvatting

Comparanten verklaren onder ede dat zo het mocht schijnen dat zij zich als
erfgenamen hebben gedragen bij de verzorging van de begrafenis van vrouw
Salomons, dit niet met die bedoeling is gedaan en dat zij dit eventueel
gerechtelijk willen verklaren.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 173
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bebberen, Geertien Jacobs van
Tengberden, secretaris van
Quack, Henrick Meusen

DATUM: 22-06-1705

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Echtgenoot

samenvatting

Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan haar echtgenoot om
namens haar goederen en erfenissen te vorderen en daarmee alles te doen
wat noodzakelijk is, alsof zij zelf aanwezig was en tenslotte de zaken in
Hamburg af te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 173v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, hof en bouwland
Heerde

comparanten

Smit, Gerrit
Dinksterveen, Abram
Groen, Severijn

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Anna Margaretha en
Maria Smits als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ⅓ deel van de helft
van een huis uit hun moeders bruidschat, de lijfstoebehoren m.u.v. twee
jakken 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 17-02-1710 meldt Gerrit Smit dat de lijfstoebehoren zijn
verkocht en ƒ103 c.g. hebben opgebracht.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 08-09-1705

Wdn. van Maria Crijsmans
Voogd
Voogd

147

Vader

416

417

418

419

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 173v
Kinderbewijs

DATUM:

18-09-1705

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Geesje
Borghdam, Jan
Henricks, Merten

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Leentje Dirks als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd één dukaton en belooft haar lezen,
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een moeder verplicht is,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 174
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heide, Gerrit van der
Eeckhout, R. J.

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te hebben verstrekt aan R. J. Eeckhout
om namens hem alle schulden, in der minne of rechtelijk, te innen die hij
heeft uitstaan en te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 174
DATUM:
Transport van onroerend goed

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Vloeddijk, tussen koper en de erven Tengnagel toe Marxvelt

comparanten

Kocks, Geertruidt
Tengberden, secretaris van
Nes, Henrick van
Heegemans, N. N.

Wed. van Dirck Schroider
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

21-09-1705

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Zwolle
Advocaat

28-11-1705

Verkoopster
Momber
Koper
Koopster

Echtpaar

samenvatting

Comparante verklaart overgedragen te hebben aan Henrick van Nes en diens
echtgenote haar halve huis ……

bijzonderheden

Deze akte is niet af maar overgebracht naar het boek van Overdrachten.

RAK 99

FOLIO: 174v

DATUM: 21-01-1706

148

420

421

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Herperts, Geertruidt
Gooij, Evert Jansen
Claassen, Henrick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Herpert
Claassen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd twee 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 99
onderwerp

FOLIO: 174v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met twee stallen
Kampen, Achter de nieuwe Muur, waar de stenen kloek in de gevel staat

comparanten

Backer, Gerrit
Beniers, Catharina
Coen, Simon

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Simon Coen een bedrag van
ƒ600 c.g. vanwege een verplichting van 20-01-1700, hierbij geannuleerd,
tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun huis, door de
weduwe Turcks bewoond.
NB. In de kantlijn: op 05-05-1713 meldt schuldeiser te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 175
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sweerssen, Gijsbert
Marle, Willem van
IJsselmuiden, Arent van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Anna Maria en Hermina
Gijsberts Sweerssen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12 c.g.
samen en belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat
een goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Wed. van Claas Jansen
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 06-05-1706

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

149

Echtpaar

16-07-1706

Wdn. van Jannichjen Gerrits
Voogd
Voogd

Vader

422

423

424

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 175v
Kinderbewijs

DATUM:

08-09-1706

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat,
2. een mate in de stadsvrijheid

comparanten

IJmeker, Gerrit Jansen
Pastoor, Jurrien
Vos, Warner

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Laurens en Joanna
IJmeker als moeders erfdeel te hebben gereserveerd de erfenis van Laurens
Pastoor, zijn schoonvader, verder een huis gekocht uit de boedel van Mattijs
van Mastricht, een aandeel in een mate, die voor de rest toebehoort aan de
erven toe Boecop en Bisschop, ofwel een bedrag van ƒ1100 c.g. in plaats
van de genoemde aandelen. Verder nog ƒ400 c.g. en de lijfstoebehoren met
sieraden waarvan een inventaris zal worden gemaakt en hij belooft hen
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed
vader verplicht is; hij is nu in het genot van de opbrengst der goederen
waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 03-12-1722 melden Jan en Joanna IJmeker hun
voogden te danken voor de administratie van de ouderlijke goederen en hen
te vrijwaren van alle aanmaningen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 176
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where met het Witte Kruis
Kampen,

comparanten

Stubbe, Geertjen
Doctor, Gerrit Driessen
Stubbe, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Pieter van de
Voort als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g. samen, te
versterven van het ene kind op het andere en waarvoor haar woonhuis
onderpand is, verder de lijfstoebehoren en belooft hen lezen, schrijven en
een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 176v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

Wdn. van Trijntijn Pastoor
Voogd
Voogd

DATUM:

150

18-09-1706

Wed. van Arent van de Voort
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

15-10-1706

Moeder

425

426

comparanten

Bleker, Gijsbert Hermsen
Velthuijs, Peter
Bleker, Klaas
Ee, Jan van

Wdn. van Gerretijn Saris
Voogd
Voogd
Voogd

Vader

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Saris, Gerregijn,
Janneke en Hermen Gijsbertsen Bleker als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g. en de lijfstoebehoren, alles te
versterven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen, schrijven,
naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 176v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berge, Geesijn Henricks van
Berge, Henrick Henr. ten
Molen, Peter Corn. van der

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Catrijntien Peters van
der Molen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ18 of
een weefgetouw en belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en
te verzorgen tot de mondige leeftijd, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 177
Kinderbewijs

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, bij de Broederbrug
2. Vijf morgen land
Land van Gulick

comparanten

Jacobs, Geertjen
Maathen, Herman van der
Hartman, Berend

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Stijntjen en Trijntjen
Qwack als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300 c.g.
samen, waarvoor haar woonhuis onderpand is, nog ƒ20 afkomstig van de
kleding en de helft van 5 morgen land, geërfd van hun grootvader Meeuwes
Janssen Qwack. Zij belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te
doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 01-02-1707

Wed. Cornelis Pet. van der Molen
Voogd
Voogd

DATUM:

151

Moeder

01-03-1707

Wed. van Henrick Qwack
Voogd
Voogd

Moeder

427

428

429

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 177v
Kinderbewijs

DATUM:

23-03-1707

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Palte, Gerrit
Gronouwe, Jacob van
Hoijer, Hermen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Arent, Jan, Catrina en
Bartha Palt als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. en de
lijfstoebehoren, waarvan de inventaris bij de voogden berust en belooft hen
te verzorgen en te doen wat een goede vader betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 13-05-1717 melden Jan Palte en Catharina met haar
echtgenoot Jan ten Hove de voogden te bedanken voor hun administratie
van hun ouderlijke goederen en hen te vrijwaren van alle aanmaningen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 177v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Oedekerken, Geertruidt
Betsheden, David
Bavinck, Henr.

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Adolph, Catarina,
Anneken, Eva, Jan en Maria ten Hoeve als vaders erfdeel te hebben
gereserveerd ƒ12 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te
laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 18-01-1719 melden Adolph, Anneken, Jan en Eva hun
voogden te danken voor het beheer van hun vaderlijke goederen en hen te
vrijwaren van alle aanmaningen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 178
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willenuff, Gerrit Jansen
Haan, Albert de
Ruiten, Lambert van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kind als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ20 c.g. waarvoor zijn beste bed

Wdn. van Sijchien Jans Baltus
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

26-03-1707

Wed. van P. A. ten Hoeve
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 19-04-1707

152

Wdn. van Geesijn Groothuijs
Voogd
Voogd

Vader

onderpand is en belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren
en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

430

431

432

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 178
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Palte, Gerrit
Palte, Aeltjen
Palte, Sijteltjen
Diepen, Arent van
Diepen, Gerrit van

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van hun zuster Trijntjen Warners, verklaren
ontvangen te hebben van Arent en Gerrit van Diepen een bedrag van ƒ300
c.g. als betaling van het legaat dat hun zuster aan hen vermaakt heeft, 22-021707.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 178v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Egberts, Geertruidt
Arent, Jan
Smit, Melcher

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Peter Smit als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een boekje met zilveren knip en een paar
zilveren knopen 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 99
onderwerp

FOLIO: 178v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Guikinck, Geertruidt
Sickerman, Jacob

DATUM:

11-05-1707

Erfgenaam
Erfgename
Erfgename
Uitbetaler
Uitbetaler

DATUM: 06-06-1707

Wed. van Peter Smit
Voogd
Voogd

DATUM:

15-07-1707

Wed. van Jannes Smijrinck
Voogd

153

Moeder

Moeder

Wijntsanck, Berent

Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Klaartijn Smijrincks als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g. en belooft haar lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

De bladzijden 179 en 179v zijn blanco.

433

434

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 180
Kinderbewijs

DATUM: 11-02-1697

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dinxterveen, Hermen Lucassen
Dinxterveen, Henrik Lucassen
Poele, Berend Laurentsen de

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lucas, Marten en
Henrik Hermsen Dinxterveen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd de
erfenis van Annechien Alberts, echtgenote van Egbert Bisschop, verder de
lijfstoebehoren en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten
leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden
zijn.
NB. In de kantlijn: op 13-07-1708 bedanken de pupillen hun voogden voor
het goede beheer van de moederlijke goederen en verklaren hen te vrijwaren
van alle aanmaningen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 180
Schuldbekentenis

onroerend goed

Hof
Kampen, Groenestraat, naast de hof van dr Meijer

comparanten

Caamen, Hendrina van
Lemker, secretaris
Visscher, Claas
Veene, Geertruit

Wdn. Marrechien M. de Poele
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

24-02-1697

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtg. Jan H. van Santen
Roededrager
Echtpaar

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Claas Visscher en echtgenote een
bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt
haar hof.
NB. In de kantlijn: op 28-04-1699 melden schuldeisers van bovenstaande te
zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

154

435

436

437

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 180v
Verklaring

DATUM:

12-03-1697

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berents, Hermtien
Timensen, Berent

samenvatting

Comparante, dochter van wijlen Berents Dircksen en Femmechien Jansen,
verklaart haar voogden te danken voor de goede administratie van haar
ouderlijke goederen en belooft hen te vrijwaren van alle aanmaningen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 181
Kinderbewijs

onroerend goed

Diverse erven
Wanneperveen en Oosterwolde

comparanten

Eekholt, Henrick
Eekholt, Anthoni
Ingen, Jurrien van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Roelof Jan, Anna
Margrita, Hermannus Martinus en Frans van Wilsum Eekholt als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een aandeel in diverse erven en verder
samen een bedrag van ƒ400 c.g. voor hun uitzet of bij hun trouwen en
belooft hen goed te verzorgen en te doen wat een goed vader betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 181v
Schuldbekentenis

onroerend goed

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

comparanten

Hoijer, Hermen Coops
Pal, Aeltien
Hoijer, Adam

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Adam Hoijer een bedrag van
ƒ400 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
huis.
NB. In de kantlijn: op 01-05-1698 meldt Cornelis van Eijck als
gevolmachtigde van schuldeiser van bovenstaande te zijn voldaan .

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

Comparante
Echtgenoot

Echtpaar

DATUM: 21-06-1697

Wdn. van Aleida Coops
Voogd
Voogd

Vader
Ontvanger M.broek

DATUM: 22-06-1697

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

155

Echtpaar

438

439

440

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 182
Kinderbewijs

DATUM: 23-08-1697

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cornelis, Heiltjen
Lubbertsen, Albert
Teunissen, Peter

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Hillichjen Robberts als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ4 c.g. en belooft haar naaien, lezen
en schrijven te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 182
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Hermen
Ovinck, Jacob Gerritsen
Lucassen, Hermen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gijsbert en Jannichjen
Herms als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ20 c.g.
samen, te versterven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen,
schrijven en naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 182v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henriks, Henrichien
Winkel, Gerrit de
Grutter, Gerrit

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Johannes en Lisabeth
Henriks als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk een dukaton en
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

Geen

Wed. van Robbert Griffeler
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 06-12-1697

Wdn. van Grietjen Gijberts
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 20-12-1697

Wed. van Henrik Nieman
Voogd
Voogd

156

Moeder

441

442

443

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 182v
Onderpand

DATUM:

09-01-1698

onroerend goed

Huis met dependentiën genaamd de Munt
Kampen, bij de Bovenkerk

comparanten

Dukink, Henrik
Sluijsken, Peter
Harn, Clara van
Harn, Gerhard van
Harn, Hester van

samenvatting

Namens zijn opdrachtgevers, verklaart comparant ter securiteit van Machtelt
Verlaan, weduwe van Marten Hermsen Hofenk, die borg staat voor
opdrachtgevers, een onderpand te stellen, n.l. een huis in Kampen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 183
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Teunissen, Henrick
Willemsen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te stellen ten behoeve van Jan Willemsen, die
gewoond heeft in het huis van Claase Berentsen, voor alle hinder en schade
aan diens huis die hij mocht hebben geleden door het vertrek van Jan
Willemsen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 183v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heerde, Henrick Jans van
Canneman, Lambertus
Heerde, Henrick Gerrits van

samenvatting

Op verzoek van zijn gewezen voogden, verklaart comparant er niet in
geslaagd te zijn borgen te vinden, maar verklaart de kosten te zullen voldoen
naar rechten en als contactadres dat van zijn vertegenwoordiger op te
geven, n.l. dr Joan Veen.

bijzonderheden

Geen

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Volmachtgeefster
Volmachtgever
Volmachtgeefster

Procurator
Muntmeester -Deventer
Echtpaar
Muntmeester - Nijmegen

DATUM: 04-03-1698

Borg
Begunstigde

St. Nicolaasdijk

DATUM: 28-03-1698

157

Comparant
Voogd
Voogd

444

445

446

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 183v
Kinderbewijs

DATUM:

04-07-1698

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Leijseel, Henrik
Clusen, Gerrit
Visscher, Teunis

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Grietien, Jan en
Hillechien Henriks als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een
bedrag van ƒ800 c.g. 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.
NB. In de kantlijn: op 22-05-1728 meldt Hillechien Leijseel haar voogden te
danken voor het beheer van haar moeders goederen en hen te vrijwaren van
alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 184
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Henrik
Emst, Andries van
Sluijter, Berent

samenvatting

Comparanten, voogden over de kinderen van Saartie Jans en Arent de
Greve, verklaren ontvangen te hebben van Berend Sluijter een bedrag van
ƒ446-1-10 netto, afkomstig van de erfenis van hun grootvader Jurrien de
Greve.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 184
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Greve, Hendrina
Lemker, secretaris
Meuleman, Isaack

Wdn. van Rijsseltien Claas
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 12-10-1698

Voogd
Voogd
Uitbetaler

DATUM:

08-11-1698

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Echtg. Seger Twenth
De echtgenote van …

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan de echtgenote van haar zoon
Isaack Meuleman wegens bewezen vaderlijke goederen een bedrag van ƒ500
c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand gelden haar roerende
en onroerende goederen

bijzonderheden

Geen

158

447

448

449

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 184v
Kinderbewijs

DATUM:

21-11-1698

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsen, Hermen
Rhenen, Jan Jansen van
Vecht, Claas van den

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Albert Hermsen als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een halve dukaton 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 99
onderwerp

FOLIO: 185
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Grootenhuijs, Hermen
Munster, Lambert Ber. van
Tros, Henrick Jansen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hermen en Maria
Grootenhuijs als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ..
samen en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren
en te doen wat een goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Het bedrag van het kinderbewijs is niet ingevuld.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 185
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat,

comparanten

Roeloffs, Henrickjen
Stubbe, Jan
Witvelt, Jacob

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Margrita en Janna
Berents als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. samen en belooft
hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede

Wdn. van Aeltien Hermsen
Voogd
Voogd

DATUM:

23-03-1699

Wdn. van Annichjen Poortenaars
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

13-04-1699

Wed. van Berend Henricks
Voogd
Voogd

159

Vader

Moeder

moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 13-11-1711 is het bedrag weer teruggegeven aan de
moeder en haar echtgenoot Francis Bamelis, die hun woonhuis nu als
onderpand hebben gesteld. Jan Stubbe woont niet meer in Kampen; op 2903-1718 heeft Joanna Berents haar voogden bedankt voor hun goede
administratie en gevrijwaard van alle aanmaningen.

450

451

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 185v
Borgstelling

onroerend goed

Pelmolen en huizen, schuren e.d.
Kampen, buiten de Venepoort

comparanten

Wijnhouts, Heijltie
Nuis, H.
Jansen, Frans
Valk, Gerrit
Coopmans, Trijntien
Nuis, dr Jacob

DATUM: 04-09-1699

Borg
Momber
Borg
Begunstigde
Begunstigde
Gevolmachtigde

Secretaris
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld voor Gerrit Valk en
echtgenote en hun erfenis voor alle eventuele aanmaningen die mochten
worden gedaan over huizen, schuren, wheren en de pelmolen zoals die nu
door de gevolmachtigde van Gerrit Valk aan Jan Gerritsen Storm, Matthijs
Dop, Roelof Egbertsen Storm en Dirck Albertsen van Haerst zijn
getransporteerd.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 186
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricks, Henrickjen
Keijser, Jacob
Hansen, Pauwel

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jacob en Geertruidt
Bronckhorst als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 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 moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 14-09-1699

Wed. van Jacob Bronckhorst
Voogd
Voogd

160

Moeder

452

453

454

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 186
Schuldbekentenis

DATUM: 17-10-1699

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Greve, Hendrina
Lemker, secretaris
Meuleman, Johannes
Molter, Henrick

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Henrick Molter een bedrag van ƒ48
c.g. wegens geleverde tabak, waarvoor zij wekelijks ƒ1 c.g. zal aflossen; zij
stelt als onderpand haar drie bedden met toebehoren, vier kasten en drie
tafels uit haar huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 186v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Burgwal
2. Huis, erf en where
Kampen, Burgwal, tussen Verweij en de erven Cannemans

comparanten

Grobos, Henrick
Claas, Anna
Tangena, Jan
Spraakel, Selina

Schuldenares
Momber
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

10-11-1699

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Tangena en echtgenote een
bedrag van ƒ600 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij ¾ deel van hun woonhuis en nog een ander huis dat bezwaard is
met ƒ240 c.g. t.b.v. de Uijterwijcks Vergadering.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 187
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bolte, Henrick
Bolte, Arent

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn broer Arent een bedrag van
ƒ500 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand gelden al zijn
roerende en onroerende goederen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

18-11-1699

Schuldenaar
Schuldeiser

161

455

456

457

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 187
Schuldbekentenis

DATUM:

18-11-1699

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat,

comparanten

Vesterinck, Henrick
Ardesch, ds Johannes

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan ds Johannes Ardesch als voogd
over zijn kinderen bij Elisabeth ten Gelde, een bedrag van ƒ175 c.g. wegens
uitkoop van een erfportie, tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand
geldt ¼ deel van een huis, bewoond door Lubbert Gerker.
NB. In de kantlijn: op 21-04-1717 melden Jan Engelbert en Petrus Ardesch
van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 188
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rickers, Henrik Jorisen
Rickers, Gerrit Jorisen
Stro, Jan Isaksen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Oseltien Henriks Rickers
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ600 c.g. , de
lijfstoebehoren en de helft van het linnen 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 99
onderwerp

FOLIO: 188v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sigger, Hermen Gerritsen
Sigger, Jan Gerritsen
Backer, Willem Jansen

samenvatting

Comparanten verklaren hun voogd te danken voor de goede administratie
van hun ouderlijke goederen en beloven hem te vrijwaren van alle
aanmaningen.

bijzonderheden

Geen

Schuldenaar
Schuldeiser

IUD
Voogd

DATUM: 13-12-1699

Wdn. van Femmechien Gerrits
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 09-04-1700

162

Comparant
Comparant
Voogd

458

459

460

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 188v
Kinderbewijs

DATUM: 25-04-1700

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Helmichs, Hendrina
Vlught, Jan
Bitter, Willem

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Helmich, Anna, Jan
en Marrechjen Teilinck als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ8 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 99
onderwerp

FOLIO: 189
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Leijdecker, Henrick
Bassen, Frerick van
Janssen, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Henrick Hermsen
Leijdecker 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 betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 189
Borgstelling

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, adres niet vermeld

comparanten

Broekhuijsen, Henrick van
Weije, Arent van

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld ten behoeve van Arent van
Weije voor de eventuele aanspraken die gemaakt zouden kunnen worden op
het huis dat hij op 04-07-1699 van de erven van Jan Henricksen, roededrager
en Willemtjen Wigbolts heeft gekocht.

bijzonderheden

Geen

Wed. van Jan Teilinck
Voogd
Voogd

DATUM:

06-05-1700

Wdn. van Josien Woomans
Voogd
Voogd

DATUM:

163

Moeder

Vader

08-07-1700

Borg
Begunstigde

461

462

463

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 189
Kinderbewijs

DATUM:

11-07-1700

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berents, Hermen
Kok, Werner
Albertsen, Meinert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Bernerdina en Jan
Henrik als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. samen en belooft
hen goed te verzorgen en te doen wat een goede vader betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Naam echtgenote niet vermeld in de akte.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 189v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Korte Hofstraat

comparanten

Keppel, Heijman
Aertsen, Heijman
Timmerman, Daniel

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Arent, Griete en Wessel
Heijmans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ30 c.g. waarvoor zijn
woonhuis onderpand is 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 99
onderwerp

FOLIO: 189v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Henrik
Kelter, Jannis
Abramsen, Willem

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Jacob
Henriksen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een daalder en
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Naam echtgenote niet vermeld in de akte.

Wdn. van Aeltien Dirx
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 18-07-1700

Wdn. van Aeltjen Scholte
Voogd
Voogd

DATUM:

19-08-1700

Wdn. van ….
Voogd
Voogd

164

Vader

Vader

464

465

466

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 190
Kinderbewijs

DATUM:

16-09-1700

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aberts, Henrickjen
Egbertsen, Jan
Kuijper, Willem

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Klaasjen Kroese 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 99
onderwerp

FOLIO: 190
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Olthoff, Herman
Meijer, Wolterus
Jansen, Cornelis
Jansen, Henrick

Wed. van Nicolaas Kroese
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

22-12-1700

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Schuldenaar
Schuldenaar

IUD en advocaat

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Wolterus Meijer om
namens hem de gebroeders Jansen met hun schip aan te houden en van hen
te eisen dat waarvan ze reeds op de hoogte gesteld zijn en de procedure te
vervolgen en te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 190v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Vier akkers land
Kampen, op den Oort tot aan de IJssel,tussen Bleker en Pannebacker

comparanten

Teunissen, Henrik
Stevens, Wijchmoet
Teunissen vd Marrienbergh, Jan
Cuijlen, Antonij van der
Hane, Laurens de

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn, in aanwezigheid van de voogden
over de kinderen van Peter Polman en schuldenares, aan Laurens de Hane
een bedrag van ƒ375 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij een stuk land.
NB. In de kantlijn: op 13-02-1702 is de akte afgelost.

DATUM: 28-12-1700

165

Schuldenaar
Schuldenares
Voogd
Voogd
Schuldeiser

Echtpaar

467

468

469

bijzonderheden

Zie Apostille van 27-12-1700; Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 191
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cuinder, Henrick Dircks
Bogardt, Hermannus
Kroes, Wolter Alberts

DATUM: 03-01-1701

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Schuldenaar

Roededrager
Terschelling

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te hebben verstrekt aan Hermannus
Bogardt om namens hem Wolter Alberts Kroes aan te houden met zijn
vaartuig en van hem betaling te eisen van een bedrag van ƒ54 c.g. huishuur
en eventueel een advocaat in te schakelen en te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 191v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Somer, Hermen
Berentsen, Jan
Jansen, Jannes

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Roelof, Hermen en
Aeltien 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 verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 191v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoijer, Hermen
Sloopers, Maria

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld ten behoeve van Maria
Sloopers op verzoek van advocaat van de Rector Metselaar.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

29-01-1701

Wdn. van Marrechien Hendricks
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 29-04-1701

Borg
Begunstigde

166

470

471

472

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 192
Kinderbewijs

DATUM:

30-06-1701

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ronde, Henrickjen de
Meulenbeeck, Jan
Henricksen, Jacob

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Buick Jansens 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 goed moeder te
doen staat, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 192
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berentsen, Henrik
Gerrits, Wijcher
Andriessen, Hermen
Berents, Gerrit

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Berend en Lisabeth
Henriks als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ80 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 99
onderwerp

FOLIO: 192v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henriksen, Henrik
Grutter, Gerrit Jansen
Henriks, Gerrit

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Grietjen en Clasien
Henriks als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300
c.g. te versterven van het ene kind op het andere, maar er is nog schuld aan
landpacht over 1699, 1700 en 1701 samen ƒ410 c.g. en 2 dukatons
predikantengeld die eerst moeten worden betaald; hij 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 11-04-1730 meldt Clasien Henriks van bovenstaande te
zijn voldaan.

Wed. van Jan Henricksen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

29-08-1701

Wdn. van Lisabeth Andries
Voogd
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 13-09-1701

Wdn. van Aeltien Lamberts
Voogd
Voogd

167

Vader

473

474

475

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 193
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Bongerd
Kampen, bij de Bagijnenweide, tussen de Greente en Claes Aertsen
2. Huis, erf en where met hof
Brunnepe, tussen Willem Jansen en Jan Tijssen

comparanten

Vos, Herman Reijnersen
Jans, Geertien
Bulter, Jan Berentsen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Berentsen Bulter een bedrag
van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
halve bongerd en hun huis.
NB. In de kantlijn: op 18-06-1708 meldt schuldeiser de akte te hebben
overgedragen aan Gerrit Scheppinck en dus te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 193v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Noorenberg, Henrick Hansen
Linde, Joan van der
Broeck, Henrick M. van den
Noorenberg, Hans Michielsen

DATUM:

19-01-1702

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 24-01-1702

Comparant
Voogd
Voogd
Gevolmachtigde

Namens Lucas H.

samenvatting

Comparant verklaart zijn voogden te danken voor de goede administratie
van zijn grootmoederlijke goederen en belooft hen te vrijwaren van alle
aanmaningen. Vader Noorenberg dankt voor de afwezige Lucas Hansen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 193v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoijer, Hermen Wijchersen
Wende, Jan Rijcksen van de

DATUM:

168

30-05-1702

Comparant
Voogd

Dop, Matthijs

476

477

478

Voogd

samenvatting

Comparant verklaart zijn voogden te danken voor de goede administratie
van zijn vaders goederen en belooft hen te vrijwaren van alle aanmaningen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 194
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ravensteijn, Heijltjen
Vollenhoove, Jannes
Verweij, Bitter

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hendrina en Maria
Nijhoff als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g. samen, nog ƒ50
c.g. voor de kleding en ieder een bed met toebehoren en belooft hen lezen,
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 194
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Strange, Henrick
Grobbosch, Henrick
Golts, Egbert Herms

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jacob, Arent, Catharina,
Johanna en Diederigh Strange als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
vijf rijksdaalders samen 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 99
onderwerp

FOLIO: 194v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hof
Brunnepe, aan de dijk

DATUM: 26-06-1702

Wed. van Gerrit Nijhoff
Voogd
Voogd

DATUM:

24-07-1702

Wdn. van Maaijke Jacobs
Voogd
Voogd

DATUM:

169

Moeder
Scholtes - K’veen
Mr timmerman

21-09-1702

Vader

479

480

comparanten

Bruinsen, Hermen
Gerrits, Geesjen
Lemker, secretaris
Ovinck, Jacob Gerritsen

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiser

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jacob Gerritsen Ovinck een
bedrag van ƒ100 c.g. tegen 5 procent per jaar, waarbij een obligatie dd 01-051692 wordt geannuleerd. Als speciaal onderpand geldt hun woonhuis,
waarop nog een schuld rust t.b.v. Menso Gerrits, broer van schuldenares.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 195
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henriks, Hermen
Lindenhof, Evert
Weteringe, Gerrit van de

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Henrik Hermsen als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g. en belooft
hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 195
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Burgwal, tussen Smitt en Lijndrajer

comparanten

Smitt, Henrick
Linde, Aeltjen Jansen v.d.
Lemker, secretaris
Pannebacker, Jan
Borculoo, Jannichjen van

DATUM:

Echtpaar

14-12-1702

Wdn. van Jennechien Hermsen
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

09-02-1703

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Pannebacker en echtgenote
een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand
geldt de helft van hun huis, waar nog een verplichting op rust t.b.v.
schuldeiser.

bijzonderheden

Geen

170

481

482

483

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 195v
Kinderbewijs

DATUM:

22-03-1703

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Henrickjen
Rams, Henrick
Rabberinck, Henrick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Margreta Minicus als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een dubbel brood 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 99
onderwerp

FOLIO: 196
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Peters, Hugo
Mussche, Gerrit
Gerrits, Menso

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Peter en Roeloff Hugen
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot en belooft hen
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 196
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Broederstraat, tussen de wed. Veen en die van der Linde

comparanten

Wolter, Henrick
Tongeren, Barbara van
Lemker, secretaris
Loo, Arent van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Arent van Loo een bedrag van
ƒ500 c.g. tegen 4½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
huis, gekocht van de weduwe Curtenius.

bijzonderheden

Geen

Wed. van Minicus Grondts
Voogd
Voogd

DATUM:

19-06-1703

Wdn. van Elisabeth Roeloffs
Voogd
Voogd

DATUM:

171

Moeder

Vader

04-09-1703

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Echtpaar

484

485

486

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 196v
Kinderbewijs

DATUM: 27-09-1703

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berens, Hermtjen
Tijmensen, Jan
Jansen, Hermen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Tijman en Jan
Berentsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300
c.g. samen, te versterven van het ene kind op het andere en belooft hen
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede
moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 23-03-1722 meldt Tijman Berentsen zijn voogden te
danken en hen te vrijwaren van alle aanmaningen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 197
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Frericks, Hermina
Grols, Jannes van
Hoosebeen, Albert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Martinus Stevensen als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ15 c.g. en haar beste weefgetouw 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 99
onderwerp

FOLIO: 197
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Grobbosch, Henrick
Scholte, Anna

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld voor Anna Scholte, voor de
helft erfgename van haar zuster Grietjen Scholte, voor de eventuele
schulden en aanspraken die de nalatenschap betreffen.

bijzonderheden

Geen

Wed. van Berend Tijmensen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

08-11-1703

Wed. van Steven Jansen
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 15-11-1703

Borg
Erfgename

172

Lakenmaker

487

488

489

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 197v
Kinderbewijs

DATUM: 21-11-1703

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricks, Hermtjen
Henricks, Caspar
Casparsen, Egbert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Catharina Peters
Groothuijs als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een dukaton en belooft
haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede
moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 197v
Transport van geld

onroerend goed

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

comparanten

Wolffsen, Helmich
Middeldorp, Willem
Haan, Laurens de
Staal, Egbert Jansen

Wed. van Peter Groothuijs
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

17-12-1703

Buitenvader weeshuis
Curator
Curator
Erfgenaam

En familie

samenvatting

Comparanten, betrokken bij de boedel van wijlen Jan de Poole, verklaren te
hebben gecedeerd aan Egbert Jansen Staal en echtgenote een bedrag van
ƒ175 g.g., resterende koopsom van het huis van Jan de Poole, gekocht door
Henrick Smitt.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 198
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. huis, erf en where (woonhuis)
Kampen, Oudestraat, t.o. de Buitenkerk
2. huis, erf en where
Kampen, Burgwal, tussen ten Winkel en Lijndrajer

comparanten

Smit, Henrick
Linde, Aeltje Jans van der
Staal, Egbert
Henricks, Lubbichjen

samenvatting

DATUM: 17-12-1703

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Egbert Staal en diens
echtgenote een bedrag van ƒ125 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij anderhalf huis.
NB. In de kantlijn: op 19-07-1706 meldt schuldeiser te zijn voldaan van

173

bovenstaande, omdat het huis aan hem is overgedragen.

490

491

492

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 198v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Scholte, Hermen
Graaff, Henrick de
Stubbe, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Henrick Hermsen Scholte
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd twee van zijn beste
weefgetouwen die hij zal gebruiken tot aan de meerderjarigheid van de zoon
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 99
onderwerp

FOLIO: 198v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Erf
Dronthen

comparanten

Kraal, Henrick
Raas, Jannes
Teunis, Catharina

samenvatting

Comparanten, voogden over Henrick Kooier, verklaren schuldig te zijn aan
Catharina Teunis een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als
speciaal onderpand stellen zij het aandeel van hun pupil in een erf, waarvan
het andere deel behoort aan de weduwe van Willem Gerritsen Koojer, nog
bezwaard met ƒ200 c.g. t.b.v. de erven dr Hanius.

bijzonderheden

Zie Apostille van 26-11-1703

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 199
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pijlh, Hermina van der
Tengberden, Theod. van
Weteringe, Petrus van de

DATUM: 24-12-1703

Wdn. van Grietjen Ridder
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 27-12-1703

Schuldenaar
schuldenaar
Schuldeiseres

DATUM:

174

Voogd
Voogd
Wed. Jan Koojer

23-01-1704

Wed. van Lambert Stuirman
Voogd
Voogd

Moeder
Burgemeester
Gemeensluiden

Broeckman, Adriaan

493

494

495

Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aleida Christina,
Hendrina, Albert, Petronella, Hermina en Egbert Stuirman als vaders erfdeel
te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ500 c.g. en de nalatenschap van
hun grootmoeder Stuirman; verder voor Aleida een zilveren kop en lepel, een
dubbele rozennobel voor Hendrina, zes zilveren lepels voor Albert, voor
Petronella, Hermina en Egbert ieder een zilveren zoutvaatje. Zij belooft hen
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 199v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dries, Henrickjen
Driessen, Jan
Isaacs, Abram

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Dries Willemsen 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
verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 200
Schuldbekentenis

onroerend goed

Land genaamd het Vaaghts Campjen
Oenen, naast dat van de weduwe Romondt

comparanten

Crouwel, Henrick
Cannemans, Geesje
Lemker, secretaris
Jans, Hillichjen

DATUM: 26-01-1704

Wed. van Willem Evers
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

12-02-1704

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

Echtpaar

Tante

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hillichjen Jans, hun tante, een
bedrag van ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt
een stuk land op Oenen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99

FOLIO: 200v

DATUM:

175

18-02-1704

496

497

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Helmich
Roscammer, Hermen
Scholte, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aeltjen, Hillichjen en
Jan Helmichs als vaders erfdeel te hebben gereserveerd alle lijfstoebehoren,
een bed met toebehoren voor iedere dochter of ƒ30 c.g. en voor de zoon een
vaars, een verplichting die vervalt bij overlijden van een der kinderen, verder
voor ieder ƒ200 c.g., waarvan een deel zal versterven van het ene kind op het
andere. Hij belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten
leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 201
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mertensen, Hermen
Gerritsen, Egbert
Santen, burgemeester van

Wdn. van Grietjen Jansen
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

29-02-1704

Comparant
Schuldenaar
Schuldeiser

Stiefzoon

samenvatting

Comparant verklaart aan burgemeester van Santen te zullen betalen in
termijnen een bedrag van ƒ168 c.g. afkomstig van huishuur en landpacht
van zijn stiefzoon: n.l. op St. Michiel ƒ100 c.g. en de rest voor mei 1705. De
schuldeiser ziet hiermee af van beslaglegging.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 201
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Haen, Henrick
Loo, Jannes van
Haeg, Jacob Jansen v.d.

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Jurrien, Christiaen
en Christina Geertruijdt Henrick als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
ƒ6 c.g. en belooft hen lezen, schrijven, en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 02-05-1704

176

Wdn. van Ariane Jurriens
Voogd
Voogd

Vader

498

499

500

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 201v
Kinderbewijs

DATUM: 04-08-1704

onroerend goed

Huis, erf en where met stal en hof
Kampen, Keizerstraat, tussen ten Bussche en Bepselaer

comparanten

Evers, Hermen
Ovinck, Jacob Gerritsen
Bruggen, Jannis ter

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aeltien, Henrichjen en
Evertien Herms als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van
ƒ400 c.g. waarvoor zijn huis als onderpand geldt en de lijfstoebehoren; hij
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 22-02-1708 verklaren de ooms van de pupillen van de
voogden de kindsdelen te hebben ontvangen, de voogden hun taak weer op
zich te nemen en beloven dat de pupillen niet ten laste van de stad komen;
op 23-11-1712 meldt Aeltjen met haar echtgenoot Hans Adam Lange haar
deel te hebben ontvangen en de voogden te vrijwaren.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 201v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Vloeddijk, naast juffr. Sloots

comparanten

Nes, Henrick
Wolvega, Roeloff van
Nes, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Dirck, Laurens en
Marrichjen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd drie rijksdaalders
samen 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.
NB. In de kantlijn: op 23-10-1720 meldt de vader aan zijn zoon Laurens een
extra bijdrage van ƒ60 c.g. te schenken waarvoor zijn huis onderpand is en
waarmee de voogden, Hermanus Toor en Daniel Scholte instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 202
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Luloffs, Henrick
Gerker, Lubbertus
Meulen, Jannes ter

Wdn. van Trijntjen Willems
Voogd
Voogd

DATUM:

07-08-1704

Wdn. van Catharina Schilderinck
Voogd
Voogd

DATUM:

01-11-1704

Comparant
Curator
Curator

177

Vader

Vader

501

502

503

samenvatting

Comparant verklaart, ingevolge een wisselbrief ten profijte van Georgius
Colonius, van de curatoren over de nalatenschap van Leentje Henricks
ontvangen te hebben een bedrag van ƒ1450 c.g., waarvoor hij hen vrijwaart
van alle aanmaningen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 202
Kinderbewijs

onroerend goed

1. 2½ morgen land
IJsselmuiden, Oosterholtse steeg
2. ½ schare
Wilsum, op de Wilsummer Weert

comparanten

Nes, Henrick van
Wende, Jan Rijxsen v.d.
Beerthuijs, Berent

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan van Nes als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een aandeel in enige stukken land of een
bedrag van ƒ500 c.g., ƒ250 c.g. voor de lijfstoebehoren en dan nog de erfenis
van zijn oudtante Hillegien Jans en van zijn grootvader Adam Crouwel.
NB. In de kantlijn: op 14-11-1722 bedankt Jan van Nes zijn voogden Jurrien
Pastoor en Albert van Wijnvoorden en vrijwaart hen van alle aanmaningen.

bijzonderheden

Details in de akte.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 202v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bleecker, Hermen Hermsen
Bleecker, Claas Hermsen
Nijlandt, Evert Wessels

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Grietjen Herms als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ125 c.g. , een tas
met zilveren beugel en andere zilveren/gouden voorwerpen en diverse
kledingstukken; hij belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en
te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Lijst met kledingstukken in de akte.

RAK 99

FOLIO: 203

DATUM:

28-11-1704

Wdn. Femme Krouwel
Voogd
Voogd

Lid gezw. gemeente

DATUM: 19-01-1705

Wdn. Maria Oostens
Voogd
Voogd

DATUM: 19-01-1705

178

Vader

504

505

onderwerp

Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Eeckhout, Henrick
Wende, Jan Rijxsen van der
Lutteman, J.
Campen, Jan Gerritsen van

samenvatting

Comparanten, in hun functie van bedienaar der Armenkamer te Kampen,
verklaren een volmacht te verstrekken aan J. Lutteman om namens hen te
ontvangen van de bewindhebbers der Oostindische Compagnie te
Amsterdam het geldbedrag dat Jan Gerritsen van Campen tegoed mocht
hebben en dit geheel af te handelen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 203
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Brunnepe, naast Smit en Pruits, strekkend tot achteraan de wetering

comparanten

Jansen, Hermen
Jans, Anna
Pruits, Michiel
Jans, Beele

Bedienaar Armenkamer
Bedienaar Armenkamer
Gevolmachtigde
Overledene

DATUM: 02-02-1705

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Michiel Pruits en echtgenote een
bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt
hun huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 203v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerberts, Henrick
Berens, Hermen
Jansen, Peter

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Gerbrecht Henricks als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ20 c.g. en belooft haar lezen,
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed vader verplicht is,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

09-02-1705

Wdn. van Jannichjen Gerrits
Voogd
Voogd

179

Vader

506

507

508

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 204
Kinderbewijs

DATUM: 09-03-1705

onroerend goed

Huis, erf, where en hof buiten de Klaterpoort
Kampen, Burgwal, tussen de wed. Twickeloo en Benninck

comparanten

Jans, Aeltijn
Beuning, Arent Jansen
Munden, Jan Arentsen van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Cristina en Wolter
Peters als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ750 c.g.,
bovendien de erfenis van hun grootvader uit Epe en wat zij nog te erven
hebben van de grootmoeder, te versterven van het ene kind op het andere en
waarvoor haar huis als onderpand geldt. Zij belooft hen lezen, schrijven en
een handwerk te laten leren en geniet daarvoor het vruchtgebruik der
goederen, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 204
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Herms, Helena
Wesop, Peter
Hoepel, Servaes

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Hermen Everts 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 verplicht is,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 204v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vrolijk, Hermen
Camenerus, Johannes
Hoogencamp, Menso

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Johannes Camenerus
om namens hem zijn zaken in Kampen te behartigen, met name die in de
boedel van Menso Hoogencamp en daarbij te doen wat comparant zelf
gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

Wed. van Peter v.d. Horst
Voogd
Voogd

DATUM:

14-03-1705

Wed. van Evert Lubberts
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

29-06-1705

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Overledene

180

Moeder

Deventer
Procurator

509

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 204v
Kinderbewijs

DATUM:

08-07-1705

onroerend goed

Huis, erf en where met hof
Brunnepe, t.o. de Meppelerije

comparanten

Velthuijs, Henrick
Backer, Claas Arentsen
Smits, Jacob

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jacob, Aeltjen, Gerrit en
Stijntjen Velthuijs als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag
van ƒ100 c.g. samen, waarvoor hij zijn woonhuis als onderpand stelt en dan
nog de lijfstoebehoren; hij belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te
laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de
voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 04-03-1711 heeft Jacob Henricksen zijn voogden
bedankt en op 23-02-1714 doet Aeltien Velthuijs hetzelfde.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Jannichjen Gerrits
Voogd
Voogd

Vader

De volgende akten van de letter H staan onder de X.

510

511

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 205
Schuldbekentenis

DATUM: 04-02-1697

onroerend goed

1. Huis, erf en where genaamd de Drie Koningen
Kampen, Oudestraat, met achterhuis, tot achter in de Hofstraat
2. Kalkovens, huis en hof
Kampen, buiten de Venepoort

comparanten

Veene, Jacob
Suiren, Aeltjen van
Lemker, secretaris
Smit, Willem
Harsenhart, Elisabeth

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

Gemeensman
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem Smit en echtgenote een
bedrag van ƒ1000 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij hun woonhuis en hun kalkovens met getimmerte.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 205v
Schuldbekentenis

DATUM:

181

06-02-1697

512

513

onroerend goed

1. Huis, erf en where genaamd de Drie Koningen, met achterhuis
Kampen, Oudestraat, strekkend tot in de Hofstraat
2. Kalkoven met huis en hof
Kampen, buiten de Venepoort

comparanten

Veene, Jacob
Suiren, Aeltjen van
Romondt, Diederick van
Forckenbeeck, Geertruida

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Burgemeester
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Diederick van Romondt en diens
echtgenote een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun woonhuis en kalkoven, waar nog een verplichting
op rust t.b.v. Willem Smit.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 206
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dirxen, Jan
Dirx, Lumme
Arentsen, Peter
Frederix, Stijne

DATUM: 22-03-1697

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Peter Arentsen en diens
echtgenote een bedrag van ƒ175 c.g., wegens gekochte goederen uit de
boedel van Aletta Frederix, tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij hun meubels, bestialen en huismans gereedschap.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 206
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dirxen, Jan
Dirx, Lumme
Hoff, A.
Engberden, mr Henrik van
Arentsen, Peter

DATUM:

22-03-1697

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Secretaris
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen uit
e
het 1 huwelijk van schuldenares met Geert Rutgers, n.l. Annegien en
Alettien Geerts, een bedrag van ƒ275 c.g. wegens gekochte goederen uit de
boedel van Aletta Frederix, tegen 5 procent per jaar. Als onderpand stellen zij
hun meubels, vee en gereedschap.

bijzonderheden

Geen

182

514

515

516

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 206
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dirxen, Jan
Dirx, Lumme
Hoff, A.
Steenberg, Aleida

DATUM:

22-03-1697

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

Echtpaar
secretaris
Wed. brgm. A. Herweijer

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Aleida Steenberg een bedrag
van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun
meubilair, gereedschap e.d.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 206v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Geerstraat, tussen Lemker en Dinxterveen

comparanten

Hare, Jacob Jansen van de
Vriese, Timentien
Spraekman, Gerrit
Hare, Cornelia van de
Heijde, Clamer ter

DATUM:

03-04-1697

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Clamer ter Heijde een bedrag
van ƒ250 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
huis strekkend vanaf de straat tot achter aan de where van griffier Lemker,
waar nog een verplichting van honderd rijksdaalders op rust.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 207
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Jan
Visscher, Bartold Gerrits
Bloem, Willem Jansen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Jansen als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ36 c.g. en belooft hem lezen, schrijven en

DATUM: 07-04-1697

183

Wdn. van Hermtjen Geerts
Voogd
Voogd

Vader

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

517

518

519

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 207
Verklaring

onroerend goed

Twee katersteden
Zalk,

comparanten

Bronckhorst, Jacob
Grimmingers, Maria

DATUM:

15-04-1697

Comparant
Nicht

Amsterdam

samenvatting

Comparant, ziek te bed liggend, verklaart dat hij, na een proces door Pieter
de Gieter, twee katersteden in Zalk, de een naast Asjen Mertens en de
andere bij Gerrit de Man, heeft overgedragen aan zijn nicht Maria
Grimmingers en daarvoor geen cent heeft ontvangen; dat zij een
betaalbelofte heeft gedaan die zij weer heeft ingetrokken.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 207v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Twee huizen, erven en wheren
Kampen, Burgwal,

comparanten

Bronckhorst, Jacob
Henricks, Henrickjen
Kollenaar, Henrick
Bronckhorst, Geertruit

DATUM:

18-05-1697

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Henrick Kollenaar en diens
echtgenote een bedrag van ƒ670 c.g. deels wegens een obligatie die hierbij
geannuleerd wordt en deels wegens verkochte twijgen, tegen 5 procent per
jaar. Als speciaal onderpand gelden hun twee huizen, waarvan een door
comparanten wordt bewoond, het andere verhuurd is aan Stercke.
NB. In de kantlijn: op 21-02-1698 melden schuldeisers afstand te doen van
alle aanspraken op het huis bewoond door de weduwe Bronckhorst, maar
niet op het andere.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 208
Volmacht

DATUM:

184

25-05-1697

520

521

522

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coste, Jan Warnersen
Meijer, Wolterus
Sluijter, Berent

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Schuldenaar

IUD

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Wolterus Meijer om
namens hem zijn zaken te behartigen met name die tegen Berent Sluijter en
te doen wat comparant zelf gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 208v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wijersen, Jan
Vinkenbergh, Berent

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te stellen voor Berend Vinkenbergh die nog
een bedrag van ƒ25 c.g. aan huishuur moet betalen aan Andries van Emst
tegen Pasen 1698.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 208v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ridder, Jan
Uijtenhout, Berent
Raes, Johan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Johanna als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft haar lezen, schrijven en
naaien te laten leren en alles te doen wat van een goed vader wordt
verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 27-06-1709 bedankt Johanna Ridder haar voogden en
vrijwaart hen van alle aanmaningen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 209
Borgstelling

DATUM:

19-07-1697

Borg
Begunstigde

DATUM:

16-08-1697

Wdn. van Machtelt Jans
Voogd
Voogd

DATUM: 13-09-1697

185

Vader

523

524

525

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ovinck, Jacob
Eijsinck, Gerrit

samenvatting

Comparant, schoolmeester, verklaart zich borg te hebben gesteld voor Gerrit
Eijsinck, onderscholtis te Heino, als garantie voor betaling van de kosten
van de procedure die hij voert tegen Jan en Gerrit Scheppinck.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 209
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brevoort, Jan Gerritsen
Houten, Gerrit van

Borg
Begunstigde

DATUM:

Brunnepe
Heino

21-10-1697

Borg
Begunstigde

Ontvanger

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld voor Gerrit van Houten die
door Henrick Eeckhout is aangesteld om het schoorsteengeld en duizendste
penning te innen van een deel van Kampen, als garantie voor de correcte
uitoefening van de functie van ontvanger.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 209
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ingen, Jurriaan van
Munster, Anna van
Lemker, secretaris
Tangena, Jan

samenvatting

Comparanten verklaren over te dragen aan Jan Tangena de jaarlijkse lijfrente
ad ƒ50 c.g. gevestigd op het leven van eerste comparant ten laste van het
kantoor te Vollenhove en daarmee te doen wat hem goeddunkt; deze rente
was eerder toegekend aan Lambert Tacke en Geertruit Bronckhorst.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 209v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

06-12-1697

Oud-burgemeester
Echtgenote
Momber
Begunstigde

DATUM: 21-01-1698

186

Harderwijk

comparanten

526

527

528

Utterwijck, Jacob van
Muiden, N. van
Meijer, Wolterus
Twickeloo, de weduwe

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Aangeklaagde

IUD
En haar dochter

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te hebben verstrekt aan N. van Muiden en
Wolterus Meijer om namens hem zijn zaken te behartigen met name in de
procedure tegen de dames van Twickeloo en daarbij te doen wat
noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 210
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Westra, Jochum Heijmeriksen
Heerde, Hermen Henriks van
Hanius, Franciscus
Huijs, Stoffer

DATUM: 31-01-1698

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde
Schuldenaar

Brgmst. van Wilsum
IUD

samenvatting

Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan Franciscus Hanius
om namens hen op te treden in het bijzonder tegen Stoffer Huijs en daarbij
alles te doen wat comparanten zelf ook gedaan zouden hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 210
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vriese, Jannes
Meijer, Wolterus

DATUM: 07-02-1698

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUD

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te hebben gegeven aan Wolterus Meijer
om namens hem op te treden, al of niet gerechtelijk en alles te doen wat
noodzakelijk is en comparant zelf ook zou hebben gedaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 210v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM: 03-03-1698

187

529

530

comparanten

Cloeke, Jennechien
Cloeke, Henrik
Cloeke, Steven

Wed. van Antonij Harsen
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart haar voor haar minderjarige kinderen Jacob en Berend
Antonissen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd één dukaton samen
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 99
onderwerp

FOLIO: 211
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Veutelinck, Jacob
Gerrits, Marrichjen
Visscher, Teunis
Cornelis, Leijntjen

DATUM:

Moeder

15-03-1698

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren binnen 18 weken na dato te betalen aan Teunis
Visscher en diens echtgenote een bedrag van ƒ100 c.g. plus ƒ10 c.g. rente,
van een schuld van ƒ200 c.g. wegens een verplichting dd 16-02-1694 en de
andere ƒ100 c.g. met rente te betalen heden over een jaar, waarvoor hun
persoon en goederen als onderpand gelden en de borgtocht van Gijsbertjen
Henricks.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 211
Onderpand

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Broederstraat, t.o. de kerk

comparanten

Munnen, Jan van
Blonters, Elisabeth
Lemker, secretaris
Feijts, de juffr.

samenvatting

Comparanten verklaren ten behoeve van de dames Feith, aan wie zij hun
katerstede in Epe hebben verkocht voor een bedrag van ƒ1250 c.g. en 2
dubbele dukaten, ter vermijding van eventuele aanspraken, als onderpand te
stellen hun huis, verhuurd aan de sergeant de Vos.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 15-03-1698

Verkoper
Verkoopster
Momber
Koopsters

188

Echtpaar

531

532

533

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 211v
Schuldbekentenis

DATUM: 18-03-1698

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bulten, Jan van
Jans, Stijntjen
Wende, Jannes van der

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Gemeensman

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jannes van der Wende een
bedrag van ƒ155 c.g. en 3 stuivers aan huishuur volgens opgave dd 12-031698 en stellen daarvoor als onderpand de emolumenten van het
doodgraversschap.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 212
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mol, Jan
Alberts, Annechjen
Lemker, secretaris
Henricks, Gijsbert
Gerrits, Elsjen

DATUM: 19-04-1698

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren afgestaan te hebben aan Gijsbert Henricks en diens
echtgenote wegens verschuldigde huishuur ad ƒ20 c.g., hun twee
weefgetouwen, die zij pas weer terugkrijgen na betaling van ƒ10 c.g., te
weten 10 stuivers per 14 dagen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 212
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd de Kattendans
Kampen, hoek van de Kerksteeg

comparanten

Cominck, Jacob
Barckum, Gerrichjen van
Haan, Jan Jansen de
Bosch, Margreta

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Jansen de Haan en
echtgenote een bedrag van ƒ500 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand geldt hun woonhuis.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

189

28-04-1698

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

534

535

536

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 212v
Borgstelling

DATUM: 04-07-1698

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Maas, Jan
Meijboom, Claas Lambertsen
Bondam, Peter

samenvatting

Jan Bondam heeft zich borg gesteld, ook voor de kosten, voor Jan Maas die
op last van Claas Lambertsen Meijboom is gearresteerd wegens de een of
andere aktie en nu weer wordt vrijgelaten.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 213
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claes, Jannegien
Willemsen, Henrick
Smit, Frans

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Willemtien, Claes en
Jan Jansen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 c.g. ieder en
belooft hen goed te verzorgen en te doen wat van een goede moeder
verwacht wordt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 213
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Herms, Jannichjen
Poelen, Henrick
Haane, Henrick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Dina en Christiaan
Bosch als vaders erfdeel te hebben gereserveerd één dukaton 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

Arrestant
Aanklager
Borg

DATUM: 11-07-1698

Wed. van Jan Willemsen
Voogd
Voogd

DATUM:

06-09-1698

Wed. van Bastiaan Bosch
Voogd
Voogd

190

Moeder

Moeder

537

538

539

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 213
Kinderbewijs

DATUM: 07-09-1698

onroerend goed

Huis het Melkmeisje

comparanten

Beuker, Jannechien Willems
Beuker, Jacobus Wilemsen
Scholte, Hermen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hendrina en Aeltien
Ridder als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ350 c.g.
samen, waarvan ƒ300 gevestigd zijn op het huis genaamd het Melkmeisje en
ƒ50 op het huis van Peter Teunissen in de Groenestraat. Verder een stuk
linnen van 45 el, een zilveren lepel met een gouden loepring en belooft hen
lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat van een goede
moeder wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 213v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat, t.o. het Geertruiden Gasthuis

comparanten

Brink, Jan Berentsen
Jans, Susanna
Reijerinck, Berend
Stienshout, Michiel van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan hun mede-voogden over de
kinderen van Willem van Gogh een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 4 procent per
jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun huis, tussen Riedemaker en de
weduwe Tellingen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 214
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gallé, Jacobus
Eeckhoudt, Anthonij

samenvatting

Ter voldoening aan de resolutie van de gedeputeerden, verklaart comparant
zich borg te stellen, in plaats van wijlen burgemeester Peter Eeckhout,
samen met de klerk Arnoldt Vollenhove, voor Anthonij Eeckhoudt, ontvanger
van Mastenbroek.
NB. In de kantlijn: op 18-12-1708 heeft Maria Beeldtsnieder de borgtocht van
wijlen haar echtgenoot Gallé overgenomen op dezelfde voorwaarden.

Wed. Christinus H. Ridder
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 03-10-1698

Schuldenaar
Schuldenares
Voogd
Voogd

Voogd
Echtpaar

DATUM: 07-10-1698

Borg
Ontvanger

191

Bedienaar des woords

540

541

542

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 214v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dries, Jennechien
Willemsen, Henrik
Meulebeek, Henrik

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lutgert, Jennechien,
Gerrit en Jan Teunissen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder één
dukaton en 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

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 214v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Euwsum, Joan Georgh van
Twenths, vrouw

samenvatting

Comparant verklaart een bedrag van ƒ80 c.g. met rente over te dragen aan
vrouw Twenths, zoals de lage rechtbank van de heren burgemeester van
Tengberden en Ingen, als voogden over de kinderen van wijlen
burgemeester Ingen, had bevolen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 215
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meuleman, Isack
Meijer, Wolterus

samenvatting

DATUM:

12-10-1698

Wed. van Teunis Gerritsen
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 31-10-1698

DATUM:

Comparant
Begunstigde

08-11-1698

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUD en advocaat

Comparant verklaart een volmacht te hebben verstrekt aan Wolterus Meijer
om namens hem zijn zaken waar te nemen en daarbij alles te doen wat
comparant zelf ook gedaan zou hebben.

192

543

544

545

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 215
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, hoek Blauwehandsteeg

comparanten

Goest, Jan
Scheppinck, Gerrit
Coen, Simon

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over Dirck van Dursten
een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stelt hij zijn huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 215v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hane, Jan de

samenvatting

Comparant, zoon van Johannes de Hane en wijlen Gerrichien Gerrits,
verklaart van zijn vader alles wat tot zijn moeders erfdeel behoorde,
ingevolge akte dd 16-08-1677, te hebben ontvangen. Tevens heeft hij van zijn
vader het kapitaal en rente ontvangen, afkomstig van de erfenis van zijn
grootmoeder Egbertien Berents; hij vrijwaart hem van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 216
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Docter, Jan Driessen
Driessen, Gerrit
Smit, Melchior Arentsen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lummechien, Arent en
Dries Jansen als moeders 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 vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

DATUM:

27-02-1699

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

Mr rademaker
Voogd
Voogd

09-03-1699

Comparant

DATUM:

193

10-03-1699

Wdn. van Willemtien Gerrits
Voogd
Voogd

Vader

546

547

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 216v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Borculo, Jennechien van
Pannebacker, Jan
Smit, Willem
Wende, Jan van de

DATUM:

12-03-1699

Comparante
Momber
Voogd
Voogd

Echtgenoot

samenvatting

Comparante verklaart haar voogden te danken voor de goede administratie
van haar ouderlijke goederen en hen te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 216v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, hof en pel- en gruttenmolen
Kampen, buiten de Venepoort
2. huis, erf en where met hof en gruttenmolen
Kampen, Koornmarkt
3. huis, erf en where met hof, gruttenmolen etc.
Kampen, Oudestraat
4. huis, erf en where en gruttenmolen
Kampen, Nieuwstraat
5. huis, erf en where met hof en gruttenmolen
Kampen, Broederweg

comparanten

Storm, Jan Gerritsen
Coeverden, Elisabeth van
Dop, Matthijs
Storms, Itien
Storm,Roelof
Weert, Engeltien van der
Haerst, Derk van
Camerling, Marrechien Everts
Lemker, Caspar Henrik
Eeckhout, Anthonij
Storm, Jannes – de jonge

samenvatting

DATUM: 10-05-1699

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldenaar
Schuldenares
Schuldenaar
Schuldenares
Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Borg

Echtpaar
Echtpaar
Echtpaar
Echtpaar
Burgemeester
Ontvanger M’broek

Comparanten verklaren ontvangen te hebben van burgemeester Lemker en
Anthonij Eeckhout samen een bedrag van ƒ8000 c.g. tegen 5 procent per
jaar. Als speciaal onderpand geldt hun huis met pelmolen, aangekocht van
Gerrit Valk en in het bijzonder het huis van Jan Gerritsen Storm, gelegen
tussen Berend de Poel en Achter de nieuwe Muur; verder het huis van
Mathijs Dop, tussen van der Grunde en Cloecke en dat van Roelof Storm,
tussen de Hane en ter Heijde en dat van Derk van Haerst, tussen Cops en
Plancius.
NB. In de kantlijn: op 15-05-1704 melden schuldeisers een bedrag van ƒ1000

194

c.g. met rente te hebben ontvangen; op 25-07-1722 melden de
gevolmachtigden van schuldeisers te zijn voldaan van bovenstaande.

548

549

550

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 218
Borgstelling

onroerend goed

Stuk land
IJsselmuiden, bij de volmolen

comparanten

Tangena, Jan
Oosten, Marius ten

samenvatting

Comparant verklaart borg te staan voor Marius ten Oosten ten behoeve van
de Heer Oldeneel voor de huur van een stuk land in IJsselmuiden ad ƒ44 c.g.
per jaar, te betalen op St. Maarten 1699 en 1700.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 218v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hagewolt, Jan
Emst, Andries van
Pastoor, Frans

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Egbert, Trijntien,
Jennechien en Henrickien als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een
bedrag van ƒ2000 c.g. samen, waarvan de vader het vruchtgebruik heeft 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 99
onderwerp

FOLIO: 218v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd het Witte Kruis
Kampen, Achter de nieuwe Muur, hoek van de Marktsteeg

comparanten

Barckum, Jannes van
Rinckhouwer, Helena Gerrits
Kuirbeeck, Pieter van der

DATUM: 07-06-1699

Borg
Begunstigde

DATUM: 01-08-1699

Wdn. van Grietien Egberts
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 31-08-1699

195

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Echtpaar

Victor, Elisabeth

551

552

553

Schuldeiseres

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Pieter van der Kuirbeeck en
echtgenote een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als bijzonder
onderpand stellen zij hun huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 219
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met stal en hof
Kampen, Oudestraat,

comparanten

Straaten, dr Joan van der
Grunde, Catharina de
Lemker, secretaris
Breda, Anna van

DATUM: 01-12-1699

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

Echtpaar

Genaamd Wolffsen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Anna van Breda, genaamd
Wolffsen, een bedrag van ƒ2100 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun huis, bewoond door ds Lucas van der Meer en aan
hen overgedragen door Jurriaan ten Zwege.
NB. In de kantlijn: op 25-05-1701 meldt schuldeiseres, samen met haar
echtgenoot Gerhard Wolffsen, van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 219v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Venestraat, tussen de Backer en Morre

comparanten

Brevoort, Jan Gerritsen van
Berentsen, Machtelt
Lambertsen, Jan
Berents, Henrickien

DATUM:

18-03-1700

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Lambertsen en diens
echtgenote een bedrag van ƒ500 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 220
Schuldbekentenis

DATUM: 06-04-1700

196

554

555

556

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wildenbergh, Jannes
Zuiderweerts, Annichjen Hendr.
Benier, de erven van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de erven van dr Benier wegens
achterstallige huishuur een bedrag van ƒ300 c.g. waarvoor zij hun
timmermans gereedschap als onderpand stellen, waarvan zij een inventaris
zullen maken en de kast die comparant nu aan het maken is en ook de
planken, die in mindering van de schuld zullen komen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 220v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Veen, Joan
Henricksen, Jan
Kock, Henrick Jansen

samenvatting

Comparant heeft met handtasting verklaart dat hij er niet in is geslaagd een
borg te vinden voor de procedure van Jan Henricksen tegen Henrick Jansen
Kock maar dat hij de uitspraak zal respecteren.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 221
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sweerts, Jennechien
Ernst, Arnoldus
Draek, Jacob Jansen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarig kind Fijchien Dirks als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 en belooft haar lezen, schrijven en naaien
te laten leren en te doen wat van een goede moeder verwacht wordt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Naam vader niet vermeld.

RAK 99

FOLIO: 221

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 06-05-1700

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Gedaagde

DATUM:

06-05-1700

Wed. van Dirk ….
Voogd
Voogd

DATUM: 11-05-1700

197

IUD
Koopman te Haarlem

Moeder

557

558

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Zwartendijk

comparanten

Jacobsen, Jacob
Erkelens, Peter van
Stippert, Dirk

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Willemtien Jacobs als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g. waarvoor
zijn huis onderpand is en de lijfstoebehoren en belooft haar lezen, schrijven
en naaien te laten leren en te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee
de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 221v
Onderpand

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, bij de Hagenpoort
2. het erf Pramperhuijsen

comparanten

Dijk, Johannes van
Smit, Catharina
Eckelboom, Gerrit

samenvatting

Comparanten stellen hun woonhuis op de Oudestraat als onderpand voor
een bedrag van ƒ150 c.g. wegens de aankoop van het erf Pramperhuijsen uit
de boedel van wijlen Gerrit Eckelboom.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 222
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Burgwal, naast Lucas Petersen Lijndraajer

comparanten

Worst, Jan
Nes, Henrik van
Smit, Henrik Jansen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Betta, Thijs en
Geertruid Worst als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een aandeel in
zijn huis met de daarop rustende verplichting 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

Wdn. van Femmechien Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

18-06-1700

Comparant
Comparante
Overledene

DATUM:

Echtpaar

22-07-1700

Wdn. van Hermetjen Smitt
Voogd
Voogd

198

Vader

Vader

559

560

561

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 222
Kinderbewijs

DATUM:

27-12-1700

onroerend goed

1. Huis, erf en where genaamd de Wijnkan
Kampen, Hofstraat
2, Kalkoven
Kampen, buiten de Venepoort

comparanten

Veene, Jacob
Buininck, Arent
Visscher, Claas
Assenberg, Hermannus

Wdn. van Aleida van Suiren
Voogd
Voogd
Voogd

Vader

Niet aanwezig

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Joannes, Bartine,
Paulus, Margreta, Abraham, Hermannus en Lucas Veene als moeders erfdeel
te hebben gereserveerd de helft van zijn huis en kalkoven, waarvan hij
voorlopig de revenuen ontvangt. 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

Het betreft mogelijk twee huizen in de Hofstraat.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 222v
Onderpand

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, aan de stadsmuur, naast het Pomphuis van van Marle

comparanten

Veen, Jan Jansen van den
Jans, Femmechien
Nuis, H.

DATUM:

10-02-1701

Comparant
Comparante
Momber

Echtpaar
Secretaris

samenvatting

Comparanten verklaren naast het onderpand in de Nieuwstraat en wegens
de schuldbekentenis van 30-05-1694 als extra onderpand te stellen voor het
kapitaal van ƒ600 c.g. een behuizing op de Oudestraat.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 223
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsen, Jan
Gerrits, Asjen
Asjes, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Willem Jansen 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 betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

DATUM:

26-02-1701

Wdn. van Jannichjen Willems
Voogd
Voogd

199

Vader

562

563

564

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 223
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Winter, Johannes
Bruinsen, Jan
Manschott, Meijnderd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Johannes en Anna
Margreta Winter 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 betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 223v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gruijter, Jan Jansen de
Wolvega, Roeloff Jansen
Zegers, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Andries Jansen
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd één dukaton 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.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 223v
Kinderbewijs

onroerend goed

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

comparanten

Raas, Jannes
Storm, Roeloff Egbertsen
Horst, Mense Gerrits van der

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jannes Raas als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g. waarvoor zijn huis
onderpand is en belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren

DATUM:

10-03-1701

Wdn. van Webbijn Jans
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 26-05-1701

Wdn. van Geesijntjen Andriessen
Voogd
Voogd

DATUM:

200

Vader

09-06-1701

Wdn. van Marrichjen Jans
Voogd
Voogd

Vader

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

565

566

567

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 224
Verklaring

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, bij de Hagenpoort
2. Hof
Kampen, op het Hagenbolwerk

comparanten

Dijck, Jannes van
Eckelboom, Gerrit

samenvatting

Comparant verklaart uit handen van secretaris Nuis ontvangen te hebben
een bedrag van ƒ150 c.g. in mindering van hetgeen hem competeert uit de
boedel van Gerrit Eckelboom, waarvoor hij zijn huis en hof als onderpand
stelt voor eventuele aanspraken.

bijzonderheden

Zie Apostillen dd 25-06-1701.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 224
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Diest, Jannetje Floris van
Lemker, secretaris

samenvatting

Namens haar echtgenoot, mede-voogd over de kinderen van Jan Pietersen
Nieuwstad en Jannigjen Henricks, verklaart comparante van medevoogd
Berend Reggerinck ontvangen te hebben een bedrag van ƒ125 c.g en daarbij
hem en de voogd Jan Berentsen Brinck van alle aanspraken te vrijwaren.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 224v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd het Melkmeisje
Kampen, Speldenmakerssteeg, hoek van de Nieuwstraat

comparanten

Beucker, Jacobus
Lubbers, Jacobjen
Bruinsen, Jan
Suirman, Jannechjen

DATUM: 25-06-1701

Comparant
Overledene

DATUM:

02-07-1701

Gevolmachtigde
Momber

Echtg. M. J. van Staalsonde

DATUM: 19-07-1701

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

201

Echtpaar
Echtpaar

568

569

570

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Bruinsen en diens
echtgenote een bedrag van ƒ720 c.g. wegens een obligatie dd 26-04-1696,
tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun huis, waar
nog een verplichting van ƒ200 g.g. op rust t.b.v. de kinderen Heijdanus en
van ƒ175 c.g. t.b.v. Jannichjen Beucker.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 225
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wintsanck, Jan
Wintsanck, Ariaan
Mijrinck, Jannes

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Christina en Marten
Wintsanck als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 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

Naam moeder niet voluit vermeld.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 225
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wieringen, Jannes van
Velthoen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld voor de maalaccijns van
deze stad over het jaar 1700, waarvan Albertus van Wieringen ontvanger is
geweest en wel voor zijn oom Jan Velthoen.

bijzonderheden

Zie Apostille dd 01-08-1701.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 225
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat,

comparanten

Cornelissen, Jan
Nijenburgh, Ida Henricks

DATUM:

01-08-1701

Wdn. van Anne Marie …..
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

24-08-1701

Borg
Ontvanger

DATUM:

202

27-08-1701

Schuldenaar
Schuldenares

Echtpaar

Scheppinck, Jan
Coen, Simon

571

572

573

Schuldeiser
Schuldeiser

Curator
Curator

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de curatoren en voogden over
Dirck van Dorsten een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 4½ procent per jaar
wegens een nu geannuleerde obligatie dd 09-05-1662. Als speciaal
onderpand stellen zij hun halve woonhuis.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 226
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Worst, Jan
Sterke, Marten

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld voor Marten Sterke inzake
de erven van Crijn Sterke en Annechien Sterke indien deze voor het
schoutengerecht moeten verschijnen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 226
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sloot, Judith
Lemker, secretaris
Hoorn, Henrick van

DATUM: 08-08-1701

Borg
Begunstigde

DATUM: 22-11-1701

Comparante
Momber

Wed. Bromse
Sergeant

samenvatting

Comparante heeft beloofd, na te zijn geïnformeerd over haar rechten, aan
Henrick van Hoorn te betalen binnen een half jaar een bedrag van ƒ237-17
c.g. dat hij van wijlen overste Berckhaan tegoed had en waarover hij al had
geprocedeerd.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 226v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claas, Annichjen
Lemker, secretaris

DATUM: 09-01-1702

Comparante
Momber

203

Jansen, Cornelis
Pastoor, Cornelis
Burgh, Hugo ter
Heijde, Clamer ter

574

575

576

Voogd
Voogd
Curator
Curator

samenvatting

Comparante verklaart haar voogden en curatoren te danken voor de goede
administratie van de nalatenschap van haar moeder Arentjen Gerrits en
belooft hen te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 226v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Evers, Jochum
Meijer, Wolterus
Veene, Jacob

DATUM:

06-02-1702

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Aangeklaagde

IUD

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Wolterus Meijer om
namens hem de procedure tegen Jacob Veene voort te zetten en alles te
doen wat comparant zelf ook gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 227
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where met hof en mate
Brunnepe, Sint Nicolaasdijk
2. Een stuk land
Brunnepe, buiten de Hagenpoort, op den Oort

comparanten

Marienbergh, Jan Teunissen v.d.
Cuijlen, Antonij van der
Cok, Jan Tijmensen
Gerrits, Egbertien

samenvatting

Comparanten, voogden over Arent en Steven Petersen Polman, verklaren
schuldig te zijn aan Jan Tijmensen Cok en echtgenote een bedrag van ƒ375
c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij een huis van
hun pupillen met een stuk land.

bijzonderheden

Zie Apostille van 12-02-1702.

RAK 99

FOLIO: 227v

DATUM: 13-02-1702

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

DATUM: 19-03-1702

204

Voogd
Voogd
Echtpaar

577

578

579

onderwerp

Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nuis, Jacob

samenvatting

Comparant, ziek te bed liggend maar helder van geest, verklaart het besloten
testament dd 07-09-1701 gemaakt voor het schoutengerecht van
IJsselmuiden, te annuleren.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 227v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Weutelinck, Jacob Henricksen
Noordt, Willem Teunissen van der

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Teunissen van der Noordt
een bedrag van ƒ355-4 c.g. dat hij zal terugbetalen met de verdiensten die hij
deze zomer met zijn schip zal vergaren.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 228
Verklaring

onroerend goed

Schip Arentsbergh

comparanten

Voogel, Joost van de

samenvatting

Comparant, kapitein van het schip Arentsbergh en gevolmachtigde van de
reders, verklaart af te zien van enig protest tegen de schout Blanckevoort
inzake het aanhouden van genoemd schip.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 228
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Voght, Jacob Cornelissen van der
Schultinck, Henrick
Forbes, Thomas Willemsen

Comparant

DATUM:

DATUM:

31-03-1702

Schuldenaar
Schuldeiser

Tjalkschipper

14-04-1702

Gevolmachtigde

Kapitein

DATUM: 10-07-1702

205

Wdn. Margrita Anthoni
Voogd
Voogd

Vader

580

581

582

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Willemina Jacobs 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

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 228v
Verklaring

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Hofstraat

comparanten

Zwege, Jurriaan ten
Ekelens, Beeltje van

DATUM: 10-07-1702

Comparant
Schuldenares

Wed. J. de Greve

samenvatting

Comparant, rechthebbende op een bedrag van ƒ100 c.g. gevestigd op het
huis van wijlen Jan de Greve, verklaart van de weduwe van Jan de Greve het
bedrag met rente te hebben ontvangen en van alle aanspraken op het huis af
te zien, ook als de schuldbrief weer mocht opduiken.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 228v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Laurens, Jan
Lamberts, Jannetje

samenvatting

Comparant heeft verklaard zich borg te stellen voor Jannetje Lamberts,
mede-erfgename van wijlen Gerbrecht Jans, voor haar aandeel in de
schulden die eventueel op de boedel gevestigd zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 228v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wilberts, Jacobus
Meijer, Wolterus
Dheen, majoor

DATUM:

13-07-1702

Borg
Begunstigde

DATUM:

21-08-1702

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Schuldenaar

206

Mr kleermaker - Zwolle
IUD

583

584

585

samenvatting

Comparant, rechthebbende van jonker WolterJan Schaap, verklaart een
volmacht te verstrekken aan Wolterus Meijer om namens hem van majoor
Dheen of diens vrouw G. A. Schaap, een bedrag van ƒ464-17 c.g. met rente te
eisen en verder alles te doen wat comparant zelf zou hebben gedaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 229
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bartholdsen, Jan
Henricksen, Arent
Jansen, Evert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Frerick Jansen als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bijbel met zilverbeslag en belooft hem
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat van een goed
vader wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 229v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Estvelt, Johanna van
Lemker, secretaris
Draeck, vrouwe de

DATUM:

26-09-1702

Wdn. van Judith Jansen
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

06-10-1702

Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

Douairière Brunnigh
Abdis v.Furstenbergh

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan vrouwe de Draeck, abdis van
Furstenbergh of haar opvolgster een bedrag van ƒ350 c.g. dat pas zal
worden betaald na het overlijden van Maria van Durfert Dauteeger, douairière
van Estvelt. Als garantie hiervoor verbindt comparante haar persoon en
goederen, roerende zowel als onroerende.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 230
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heres, Jan
Steensma, Sijse Henrik

DATUM:

207

02-10-1702

Borg
Borg

Dominus, Jannes
Clasen, Marten
Annes, Meijer
Annes, Tjebbe
Feijties, Aeltien

586

587

588

Overledene
Erfgenaam
Erfgenaam
Erfgenaam
Erfgename

samenvatting

Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld voor de erfhuisschulden
van de boedel van Jannes Dominus, overleden in het gasthuis, ten behoeve
van de erfgenamen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 230
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pannebacker, Jan
Smit, Willem
Winckel, Gerrit ten

DATUM:

07-10-1702

Borg
Begunstigde
Schuldenaar

Gemeensman
Cum uxore

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld ten behoeve van Willem
Smit voor een schuldbekentenis groot ƒ150 c.g. door Gerrit ten Winckel en
echtgenote af gegeven.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 230v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobsen, Jan
Dircksen, Gerrit
Jacobsen, Jacob

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Jacob Jansen
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ30 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.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 230v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

26-03-1703

Wdn. van Grietjen Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

208

02-04-1703

Vader

comparanten

589

590

Vooght, Jan Teunissen
Roosendael, Herbert van
Jansen, Abram

Borg
Begunstigde
Schuldeiser

Koopman - Amsterdam
Havenmeester

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te stellen ten behoeve van Herbert van
Roosendael, koopman in wol, tegen de aanspraken die Abram Jansen op
hem, Herbert van Roosendael, heeft inzake wol die hem zou toekomen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 231
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Muller, Jan
Dijck, Arent van
Meer, Matthijs ter

samenvatting

Comparant, schoolmeester, verklaart voor zijn minderjarige kinderen
Jannetje, Geertruid, Alida, Evert, Jan en Henricka Muller 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
wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 231
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat
2. Huis, erf en where
Kampen, Achter de nieuwe Muur, bewoond door Gerrichjen Mussche
3. Huis, erf en where
Kampen, Geerstraat, bewoond door kleermaker Hercules
4. Huisje
Kampen, Herensmitsteeg,bewoond door Jannes Maurits

comparanten

Munnen, Jan Arentsen van
Bloenders, Elisabeth
Bongarts, Henrickjen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Henrickjen Bongarts een bedrag
van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
woonhuis en twee halve huizen en een huisje in de Herensmitsteeg. Het
woonhuis is nog bezwaard met ƒ400 c.g.
NB. In de kantlijn: op 17-09-1708 meldt schuldeiseres, weduwe Canneman,
alles te hebben ontvangen van Claas Visscher aan wie zij de akte heeft
overgedaan.

DATUM:

19-04-1703

Wdn. van Catharina Reijnders
Voogd
Voogd

DATUM:

209

Vader

26-04-1703

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar

591

592

593

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 231v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Jannichjen
Krul, Henrick
Evers, Frerick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hermen en Henrik
Lubberts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. samen, te
versterven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen, schrijven en
een handwerk te laten leren en te doen wat van een goede moeder wordt
verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 23-05-1712 hebben beide pupillen hun voogden
bedankt voor de administratie van hun vaders goederen en beloven hen te
vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 232
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Haan, Jannes de
Smit, Hermen

DATUM: 27-04-1703

Wed. van Lubbert Wilmers
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

30-06-1703

Borg
Begunstigde

De weduwe van …

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld t.b.v. de weduwe van
Hermen Smit voor een bedrag van ƒ100-12 c.g., afkomstig van de openbare
verkoop van de meubels van overste Berckhaan en berustend onder Claas
Visscher en belooft het te restitueren bij de eerste aanmaning.

bijzonderheden

Zie Apostille van 30-06-1703.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 232v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricks, Jannechien
Gelder, Arent van
Henriks, Marten

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gerrit en Elsien Claes

DATUM:

12-07-1703

Wed. van Claes Mense
Voogd
Voogd

210

Moeder

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van honderd daalders
samen 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. Zij heeft het vruchtgebruik van de kindsdelen.

594

595

596

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 232v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tijmansen, Jan
Henricks, Lucas
Peters, Wessel

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geertjen, Tijman en
Peter Jansen 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 betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 233
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tangena, Jan
Cleef, Mathijs van
Jansen, Jacob
Marcus, Abram

DATUM:

10-08-1703

Wdn. van Henrickjen Aertsen
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

03-09-1703

Borg
Borg
Begunstigde
Koper

Zalk

samenvatting

Comparanten verklaren borg te staan voor Jacob Jansen uit Zalk van wie
een partij veren is gestolen die door Marcus Abram is gekocht en waarop
Jacob Jansen aanspraak maakt; kosten ƒ2-13.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 233
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Canneman, Jan
Canneman, Johanna
Lemker, secretaris

DATUM: 05-10-1703

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Momber

211

Steenwijk
Hasselt

Canneman, Jan

597

598

599

Gevolmachtigde

Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan hun broer/neef Jan
Canneman om namens hen, in der minne of gerechtelijk, te vorderen alle
schuldbekentenissen, ook die afkomstig van wijlen ds Hermen Jansen
Canneman, die hier te innen zijn en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 234
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meulen, Jannes ter
Ruipintix, Elsien

DATUM: 06-03-1704

Borg
Overledene

Geertruiden Gasthuis

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld ten behoeve van de
weeskamer te Amsterdam wegens de nalatenschap van Elsien Ruipintix
overleden in het Geertruiden Gasthuis, die overgaat op minderjarigen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 234
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Daalen, Isaac van
Daalen, Ernst van
Hoosebeen, Dirck

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te hebben verstrekt aan zijn vader om
namens hem te innen een bedrag van ƒ40-19-8 c.g. wegens geleverde wijn in
1703 aan Dirck Hoosenbeen en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 234
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wieringen, Jannes van
Wieringen, Rutger van
Sasse, Jan

DATUM: 01-04-1704

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Schuldenaar

DATUM:

23-04-1704

Wdn. van Margreta Spraakmans
Voogd
Voogd

212

Vader

600

601

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Johanna en Jacomina
van Wieringen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van
ƒ200 c.g. samen, dat bij zijn moeder Anna Velthoen berust 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 dezelfde dag belooft Anna Velthoen het bedrag van
ƒ200 c.g. als haar eigen schuld te beschouwen en aan de voogden te
betalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 234v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pluijm, Jan
Poole, Henrick de
Lucassen, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Johanna Jans
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een halve rijksdaalder en
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goede vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 234v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kraenhals, Jannegijen
Roelofsen, Jan
Willemsen, Henrick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Johanna Verhagen als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. en belooft haar lezen,
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 27-03-1705 meldt de moeder nog de helft van de
nalatenschap van haar schoonmoeder te reserveren; op 21-07-1706 hebben
de voogden van grootvader Verhagen uit Epe een bedrag van ƒ19 c.g.
ontvangen, waaraan de moeder nog ƒ7 c.g. zal toevoegen; het totale bedrag
wordt belegd tegen een rente van ƒ2-5 per jaar.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 15-05-1704

Wdn. van Jannechijn Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

24-05-1704

Wed. van Cornelis Verhagen
Voogd
Voogd

213

Vader

Moeder

602

603

604

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 235
Borgstelling

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Boom, Jochem
Beijer, Hermen Engbertsen

24-05-1704

Borg
Overledene

Meijer - K’eiland

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld voor de eventuele
schulden van de boedel van Hermen Engbertsen Beijer, meijer op het
Kampereiland en deze te zullen betalen en alle aanspraken op zich te nemen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 235
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Groenstraat, naast de hof van Frederick Arentsen Gerrits

comparanten

Bleecker, Jan Jansen
Bleecker, Jan Luijcksen
Grafhorst, Berend Arents v.

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Grijtien Jans als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ30 c.g. en belooft haar lezen,
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 20-01-1711 meldt Hillegijn Hendricks, weduwe van de
vader, dat Grijtien Jans deelt in het huis dat zij met wijlen haar man heeft
e
gekocht, voor 1/6 deel.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 235
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Grafhorst, Jan Henricksen van
Gerritsen, Claas
Bruinsen, Hermen
Egbers, Hermen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrick en Geertjen
Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ40 c.g. en
voor de zoon nog diverse netten en voor de dochter een bed en de
lijfstoebehoren; hij belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten
leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden
zijn.

DATUM:

Wdn. van Femmegijn Harms
Voogd
Voogd

DATUM:

214

17-07-1704

Vader

02-08-1704

Wdn. Hadewijch Albers
Voogd
Voogd
Voogd

Vader

605

606

607

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 235v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Munnen, Jan Arentsen van
Munnen, Andries van
Jansen, Jan

samenvatting

Comparant, als vader van Andries van Munnen, verklaart een volmacht te
geven aan Jan Jansen om zich namens hem te vervoegen bij het gerecht van
Heerde en daar te bewerkstelligen dat de getuigen naar waarheid zullen
spreken en dat de verklaringen over de problemen zo snel mogelijk worden
opgestuurd.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 235v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mackee, Jan Martensen
Herms, Engbert
Heide, Clamer ter

DATUM:

06-08-1704

Volmachtgever
Zoon
Gevolmachtigde

DATUM:

11-07-1704

Borg
Begunstigde
Aanklager

Gemeensman

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld ten behoeve van Engbert
Herms tegen wie Clamer ter Heide beweert een claim te hebben wegens
geleden schade veroorzaakt door een koe, die daarom geschut was en nu
door Engbert Herms uit het schuthok mag worden gehaald.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 236
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Doctor, Jan Florissen
Speldewint, Jan Willemsen
Bussche, Egbert ten

samenvatting

DATUM:

16-08-1704

Borg
Begunstigde
Eiser

De weduwe van …

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld voor de weduwe van Jan
Willemsen Speldewint op verzoek van jonker Egbert ten Bussche.

215

608

609

610

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 236
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mackee, Jan Martensen
Munninck, Egbert Hermensen
Horst, Jan van der

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Jacomijn J. Mackee als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd diverse kledingstukken en een
zilveren bel en belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Beschrijving van de kledingstukken in de akte.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 236v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, stal en schuur en getimmerte
Kampen, buiten de Cellebroederspoort, aan de wetering

comparanten

Bleecker, Jan Lucassen
Jans, Elsien

DATUM:

26-08-1704

Wdn. van Gosijna Spruijt
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 25-08-1704

Schuldenaar
Schuldeiseres

Dochter

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn dochter Elsien Jans een bedrag
van ƒ125 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn huis
en zijn blekers gereedschap.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 236v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Beerthuijs, Jan Gerritsen
Beerthuijs, Hermen Gerritsen
Petersen, Wessel

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Stijntien, Gerrit en
Jannis Beerthuijs als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een kist
verder kledingstukken en twee bedden met peluwen en kussens; hij belooft
hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goed vader betaamt.

DATUM:

216

04-10-1704

Wdn. van Jannegien Rutgers
Voogd
Voogd

Vader

611

612

613

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld in de akte.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 237
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kleijcamp, Joost Hermsen
Kappel, Peter Petersen van
Staaven, Coert Berentsen v.

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Elisabeth Kleijcamp 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 verplicht is,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 237
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Storm, Jacob
Storm, Jan Gerritsen
Storm, Jannis
Gerkers, Geertruidt

DATUM: 06-10-1704

Wdn. Femmichjen Herms
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

08-11-1704

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiseres

Broer
Broer
Echtpaar

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn broer Jan Gerritsen Storm
wegens huishuur en geleverde goederen een bedrag van ƒ65-1 c.g., aan zijn
broer Jannis Storm een bedrag van ƒ440 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als
speciaal onderpand stelt hij zijn erfportie van zijn schoonmoeder Anna
Velthoen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 237v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, naast de wed. Nessinck

comparanten

Wieringen, Jannis van
Lijndrajer, Jacob Petersen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Petersen Lijndrajer een

DATUM:

217

10-11-1704

Schuldenaar
Schuldeiser

bedrag van ƒ850 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpan stelt hij
zijn erfportie van zijn moeder Annegien Velthoen, echtgenote van Adam
Crouwel sr en zijn aandeel in een huis.
NB. In de kantlijn: op 22-12-1706 meldt schuldeiser van bovenstaande te zijn
voldaan.

614

615

616

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 238
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrits, Jurrien
Veene, dr Joan
Tangena, Jan

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te hebben gegeven aan dr Joan Veene om
namens hem het geld te innen dat Jan Tangena hem, comparant, schuldig is
wegens de aankoop van een paard.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 238
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Assies, Jacob
IJbinck, Albert
Spijgel, Peter Jansen

samenvatting

Namens zijn zoon Assien Jacobs, verklaart comparant een volmacht te
verstrekken aan Albert IJbinck om namens hem te vorderen van Peter
Jansen Spijgel het knechtenloon dat zijn zoon nog tegoed heeft en daarbij
alles te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 238v
Kinderbewijs

onroerend goed

1. Erf het Hoge Brugger Slag
Mastenbroek
2. Huis, erf en where
Brunnepe, Sint Nicolaasdijk

DATUM: 08-12-1704

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Schuldenaar

DATUM: geen

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Schuldenaar

DATUM:

218

10-01-1705

Namens zijn zoon
Roededrager

617

618

comparanten

Werff, Jan van der
Winckel, Gerrit ten
Grutter, Tobias de
Weteringe, Henrick E. van de

Wdn. van Berentjen Egberts
Voogd
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Bertina, Egbertus en
Cornelis Jansen van der Werff als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
e
1/5 deel in een erf dat nog bezwaard is met ƒ300 c.g., te versterven van het
ene kind op het andere en voor de dochter een bed met toebehoren; hij
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.
NB. In de kantlijn: op 21-06-1707 melden comparant en echtgenote Judith
Evers ƒ80 c.g. te hebben ontvangen van de verkoop van het erf en van
moeders kleren en als een speciaal onderpand te stellen de helft van een
huis.

bijzonderheden

Zie Apostille dd 24-05-1707.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 238v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lamberts, Janna
Weteringe, Gerrit van de
Spoor, Arent

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Henrickijn Gerrits als
vader erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ150 c.g. en een bed
met toebehoren, een zilveren lepel en een bijbel met zilverwerk en een jurk.
Zij belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat van
een goede moeder wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 239
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schip

comparanten

Veutelinck, Jacob Henricksen
Jans, Maria
Heide, Mense van der
Noort, Willem Teunissen van den
Veutelinck, Hermen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Mense van der Heide een bedrag
van ƒ147-17-8 c.g. wegens geleverd touw, aan Willem Teunissen van der
Noort wegens geleverde en gemaakte fok en zeil in 1694 en aan Hermen
Veutelinck een bedrag van ƒ50 c.g., waarvoor hij als onderpand stelt zijn
schip met zeil en treil, gekocht van Laurens Conincks uit Delft in 1697.

DATUM:

Vader

26-01-1705

Wed. van Gerrit Henricks
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 16-03-1705

219

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar

619

620

621

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 239v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roeloffsen, Jacob
Vollenhoo, Henrick van
Brouwer, Hercules

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrick, Willemina en
Daniel Jacobsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ30 c.g. samen
en voor Daniel nog een boekje met zilverbeslag en belooft hen lezen,
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed vader verplicht is,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 239v
Kinderbewijs

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Estvelt, Johanna
Leeuwendael, Dirck van
Eeckhout, Henrick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Maria Elisabet en
Willem Jan van Brunningk als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een
bedrag van ƒ577-7 c.g., zoals blijkt uit de afrekening van de meubilaire
goederen van kapitein Brunningk. De helft hiervan is voor de dochter voor
haar intrede in het klooster en de andere helft is voor de zoon; dit tot
tevredenheid van de voogden.

bijzonderheden

De complete afrekening staat in de akte.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 240
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Woudt, Judith Bertels van ‘t
Tengberden, secretaris van
Wijbrants, Laurens

DATUM: 14-04-1705

Wdn. van Annetjen Henriks
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 15-04-1705

Wed. Brunningk
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 20-05-1705

220

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. Claas Passer
Koopman – A’dam

622

623

624

samenvatting

Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan de koopman Laurens
Wijbrants om namens haar de koopsom van een verkocht huis te ontvangen,
een kwitantie te schrijven en te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99

FOLIO: 240v

onderwerp

Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Eijsinck, Jan - jr
Eeckhout, R. J.
Weelevelt, Wernerus

DATUM:

20-05-1705

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Schuldenaar

Advocaat
Secretaris

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan R. J. Eeckhout om
namens hem op te treden, in het bijzonder tegen de secretaris Weelevelt
en van deze vergoeding te eisen voor de schade en verloren tijd door een
corporeel arrest dat hij comparant heeft aangedaan, hem eventueel te
vervolgen en te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 240v
Volmacht

DATUM: 17-06-1705

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Beeck, Jurrien Reinder van der
Ingen, Metta Sophia van

samenvatting

Namens zijn opdrachtgeefster, heeft comparant een volmacht verstrekt aan
burgemeester A. W. van der Merwede om namens haar op te treden en alle
handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn, zo als zij zelf gedaan zou
hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 241
Kinderbewijs

onroerend goed

Twee huizen
Kampen, Nieuwstraat, naast Werner toe Boecop

comparanten

Langenburgh, Johannes

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Johannes Langenburgh en

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster

DATUM:

221

29-06-1705

Weduwnaar

Vader

zijn dochters kind Elisabeth Schults als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd de helft van ⅓ deel van twee huizen, waarvan de lasten aan de
vader blijven.
NB. In de kantlijn: op 04-10-1709 meldt Johannes Langenburgh jr zijn
voogden te danken voor hun werk en hen te vrijwaren van alle aanspraken.

625

626

627

bijzonderheden

Voogden niet vermeld.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 241v
Kinderbewijs

onroerend goed

Achterhuis van woning
Kampen, hoek Nieuwstraat - Speldenmakerssteeg

comparanten

Lubberts, Jacomien
Knollenbergen, Jan Klasen
Stubbe, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aeltien en Margreta
Beuckers als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100
c.g. en ieder een bed met toebehoren, alles te versterven van het ene kind op
het andere, waarvoor zij als onderpand stelt het achterhuis van haar woning
aan de Nieuwstraat; 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

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 241v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stam, Jan
Schutter, Cornelis
Lambers, Marten

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Gijsbert Stam als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ18 c.g. en belooft hem lezen, schrijven en
een handwerk te laten leren en te doen wat van een goed vader wordt
verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 242
Verklaring

DATUM:

03-07-1705

Wed. van Jacobus Beucker
Voogd
Voogd

DATUM:

24-07-1705

Wdn. van Grietjen Jans
Voogd
Voogd

DATUM: 12-08-1705

222

Moeder

Vader

628

629

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrits, Jurrien
Tangena, Jan

samenvatting

Comparant verklaart, op verzoek van Jan Tangena, dat hij er niet in
geslaagd is een borg te vinden, maar dat hij zich voorneemt de uitspraak, zo
deze er mocht komen, te respecteren.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 242
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Jacobjen
Ouderkerck, Henrick G.
Gijsinck, Arent Gerr.

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Anna Ouderkerck 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
verwacht wordt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 242v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Straaten, Joan van der
Gronde, Catharine de

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn echtgenote Catharina de Gronde hem diverse
malen contant geld heeft verstrekt uit haar moeders nalatenschap, wegens
door hem gemaakte schulden, n.l. een bedrag van ƒ10.600 c.g. Comparant
wil dat dit bedrag aan zijn vrouw wordt gerestitueerd uit de nalatenschap van
zijn moeder of uit die van zijn oom Johan van der Straaten; verder verklaart
hij haar twee ringen te vergoeden die hij verloren had, waaronder de
diamanten ring van zijn moeder, vermeld in haar testament. Tenslotte geeft
hij haar al zijn linnengoed, gemaakt en ongemaakt, en ziet af van deze
eigendommen.

bijzonderheden

Geen

Comparant
Verzoeker

DATUM:

05-09-1705

Wed. Cornelis Geurtsen Ouderkerck
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 23-09-1705

Comparant
Echtgenote

223

Arts

630

631

632

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 243
Schuldbekentenis

DATUM: 05-10-1705

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen de Keulse Dom en de Eenhoorn

comparanten

Maijne, ds Jacobus de
Hell, Wijchmoet van
Meijden, Gerhardus van

samenvatting

Comparant verklaart, mede namens zijn moeder en haar kinderen, Elisabet,
Catharina, Cornelia en Abraham de Maijne, schuldig te zijn aan Gerhardus
van Meijden een bedrag van ƒ600 c.g. tegen ƒ36 rente per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun huis.
NB. In de kantlijn: op 10-03-1706 is de schuld afgelost.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 243v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat, tussen de achtersteeg en de Rijnvisgang
2. een huurhuisje
Kampen, Extersteeg
3. een huurhuisje
Kampen, Rijnvisgang

comparanten

Heerde, Jenneke van
Tengberden, secretaris
Wende, Jan Jansen van der
Broeckman, Adriaan

Schuldenaar
Volmachtgeefster
Schuldeiser

En namens zijn moeder
Wed. Jac. de Maijne

DATUM: 16-11-1705

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiser

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen van
Jan van Wijnvoorden en Aeltijn Rijxsen van der Wende, een bedrag van ƒ200
c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt haar huis en twee
huurhuisjes.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 244
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sanger, Jan
Radijs, Trijntien

samenvatting

Comparanten verklaren met handtasting te voldoen aan de uitspraak van 0611-1705 tegen hem, Jan Sanger en stellen als speciaal onderpand het geld

DATUM:

20-11-1705

Comparant
Comparante

224

Echtpaar

dat zij nog tegoed hebben wegens de jaren die hij in dienst van het land met
hun schip heeft doorgebracht en welk bedrag alleen bezwaard is met ca.
ƒ120 voor Jacob Cominck. Comparant wordt hierbij ontslagen van zijn
detentie.

633

634

635

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 244
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Welmers, Jannechien
Gerrit, Tijleman
Stavast, Sander

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 244v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pruis, Jacob
Elseneur, Guiliam
Goui, Jeremins le

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jurriaan Pruis als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ500 c.g. en belooft hem
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat van een goed
vader wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 244v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lambertsen, Jan
Egbertsen, Hermen
Gerrits, Assien

DATUM:

11-01-1706

Wed. van Bastiaan Bastiaensen
Voogd
Voogd

DATUM:

07-03-1706

Wdn. van Lubbichjen Groenvisch
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

10-05-1706

Wdn. van Evertien Werners
Voogd
Voogd

225

Moeder

Vader

636

637

638

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hermtien, Mechteldt,
Werner, Gerrit en Geesijn Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
ƒ6 c.g. samen, te versterven van het ene kind op het andere en belooft hen
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat van een goed
vader wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 245
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rhodia, Johanna
Backer, Gerrit
Valkenier, Elias

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Marrichjen en
Nicolaas van Tongeren als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een
bedrag van ƒ100 c.g. samen en het erfdeel van hun grootvader Berend van
Tongeren dat nog bij diens weduwe berust en waarvoor zij, comparante,
haar goederen als onderpand stelt en belooft hen lezen, schrijven, naaien en
een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moederverplicht is,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 245
Onderpand

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Raterinck, Johanna
Lemker, secretaris

samenvatting

Comparante verklaart dat wegens de akte door haar echtgenoot op 15-071706 gepasseerd op verzoek van oud-burgemeester Coops, voor hem, de
heer Coops, als securiteit te stellen niet alleen haar woonhuis maar ook het
bedrag dat nog onder de heer Coops berust, groot ƒ2000 c.g. Zij meent
hiermee te kunnen volstaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 245v
Kinderbewijs

DATUM:

25-06-1706

Wed. van Jan van Tongeren
Voogd
Voogd

DATUM:

29-07-1706

Comparante
Momber

DATUM:

226

Moeder

22-07-1706

Echtg. Pieter Homma

639

640

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Krijsman, Jan Klasen
Sickerman, Jacob
Krijsman, Klaas

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Klaas en Lubbegien als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ1 c.g. en belooft hen lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 245v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat

comparanten

Pannebacker, Jan
Smitt, Willem
Pannebacker, Wolter

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aeltjen en Margrita
Pannebacker als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van
ƒ500 c.g. samen, waarvoor zijn woonhuis onderpand is, ieder een bed met
toebehoren en de lijfstoebehoren en belooft hen lezen, schrijven en naaien
te laten leren en te doen wat van een goed vader verwacht wordt, waarmee
de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 27-01-1722 meldt Aeltijn Pannebacker met haar man
Henrick Smit haar deel te hebben ontvangen; op 13-10-1725 meldt
Margaretha met haar man Harmen Lijndraijer haar vader te danken voor het
beheer van haar deel.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 246
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rombergh, Johannes Christoffels
Coetsier, de weduwe

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld voor de eventuele
schulden van de weduwe van luitenant Coetsier.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Jannetien Peters
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

06-08-1706

Wdn. van Jannichjen van Borculo
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 27-08-1706

227

Borg
Overledene

641

642

643

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 246
Kinderbewijs

DATUM:

07-09-1706

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kraenhals, Jannegijn
Backer, Jan Jansen
Cornelissen, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Gesijntijn Wijndels van
Ulsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ25 c.g. en
belooft haar lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 246v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gunst, Joost
Denecamp, Dirck
Brugge, Egbert ter

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hermannus en
Webbichjen Joosten Gunst 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 betaamt, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 246v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Zuidloo, Jan Hermsen van
Zuidloo, Hermen van
Aemsvoort, Peter Jansen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Hermen Janssen van
Zuidloo als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ325
c.g., drie zilveren lepels, een zilveren kopje en een gouden ring. Hij 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 29-05-1721 dankt Hermen zijn voogden voor het
beheer van zijn moeders goederen en vrijwaart hen van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

Wed. Wijndelt Geersen van Ulsen
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 14-10-1706

Wdn. van Cornelia van Gaalen
Voogd
Voogd

DATUM:

228

Vader

13-11-1706

Wdn. van Maria Jans
Voogd
Voogd

Vader

644

645

646

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 247
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gunst, Joost
Nes, Henrick van
Rutgersen, Lambert

DATUM: 10-01-1707

Comparant
Voogd
Voogd

Echtg. Geesjen Jans
De erven van …

samenvatting

Comparant verklaart namens zijn vrouw (?), de voogden te danken voor het
beheer van de goederen van haar broer wijlen Arent Janssen en hen te
vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 247
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berentsen, Jacob
Berentsen, Arent
Valckenier, Elias
Aartsen, Jan

samenvatting

Comparanten, kinderen van Berend Jacobs en Jannichjen Peters, verklaren
hun voogden te danken voor hun goede administratie en hen te vrijwaren
van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 247
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Beeck, Jurrien Reinder van der
Foijer, Oswald

DATUM: 10-01-1707

Comparant
Comparant
Voogd
Voogd

DATUM: 04-03-1707

Borg
Begunstigde

Kapitein

samenvatting

Comparant heeft zich borg gesteld voor kapitein Oswald Foijer in het proces
tegen de heren van Leuwarden dat gaande is.

bijzonderheden

Geen

229

647

648

649

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 247v
Kinderbewijs

DATUM: 10-05-1707

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bolter, Jan Luijchijs
Jansen, Claas
Snel, Hendrik Jansen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Grijtijn Jans als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van honderd rijksdaalders, de
lijfstoebehoren 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.
NB. In de kantlijn: op 22-01-1725 meldt de vader het kindsdeel te verhogen
met ƒ200 c.g. vanwege een erfenis en ƒ58-8 c.g. voor de verkochte kleding.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 247v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bassen, Jurrien van

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld voor zijn moeder voor een
bedrag van ƒ46 c.g. dat de weduwe van Jan Sanger aan de weduwe van
Frederick van Bassen moet betalen voor rekening van Frerick Jansen
Schocker.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 248
Schuldbekentenis

onroerend goed

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

comparanten

Pruis, Johanna
Lemker, secretaris
Chijrboom,Lucas Jurriens
Raas, Jannes

Wdn. van Marrechijn Lubberts
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

25-05-1707

Borg

DATUM: 26-05-1707

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiser

Wed. A. vd Kuijl
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan de voogden over Margreta van der
Kuil, dochter van Anthoni van der Kuijl en wijlen Trijntjen Vos, een bedrag
van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt haar
woonhuis, naast de burgemeesters van Marle en van der Weteringe.

bijzonderheden

Geen

230

650

651

652

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 248v
Kinderbewijs

DATUM:

09-06-1707

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobsen, Jan
Cleeff, Mattijs van
Vriese, Cornelis Woltersen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Grijtijn Jans als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ75 c.g. en een zilveren
oorijzer 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.
De vader heeft voorlopig het vruchtgebruik van het kindsdeel.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 248v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Minne, Jacomina
Weteringe, Albertus van de
Pool, Berend de

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Elisabeth Lindenhoff
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300 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 99
onderwerp

FOLIO: 249
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heesterman, Jannis
Cominck, Simon
Merck, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Catrina, Cristina en
Hermannus Heesterman als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder
ƒ8 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te
doen wat van een goed vader verwacht wordt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Mechteld Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

16-06-1707

Wed. van Evert Lindenhoff
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 15-07-1707

Wdn. van Marregijn Comincks
Voogd
Voogd

231

Vader

653

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 249
Kinderbewijs

DATUM:

22-09-1707

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Contant, Jurrien Eversen
Contant, Herman Eversen
Klenissen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Antoni en Engbert
Contant als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een rijksdaalder
en belooft hen een handwerk te laten leren en te doen wat van een goed
vader wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Jannegijn Teunis
Voogd
Voogd

Vader

De volgende akten op J zie onder Y; bladzijde 249v is blanco.

654

655

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 250
Kinderbewijs

DATUM: 03-06-1708

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritsen, Kier
Kuilen, Antoni van der
Bartelsen, Gerrit

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willem, Gerrit en
Annichjen Kiers als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. samen
en alle lijfstoebehoren en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een
handwerk te laten leren en te doen wat van een goed vader wordt verwacht,
warmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 31-12-1715 heeft Willem Kiers zijn voogden bedankt.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 250v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schrevels, Katrina
Tengberden, secretaris
Veene, dr Joan
Morrhe, Peter

samenvatting

Comparante, van wie de echtgenoot in Oost Indië is, verklaart een volmacht
te verstrekken aan dr Joan Veene en Peter Morrhe om haar te
vertegenwoordigen in de afwikkeling van de nalatenschap van haar mans
grootvader, François Lavia Tibout, te procederen en haar recht te bewaken
en te doen wat zij zelf zou hebben gedaan.

Wdn. van Annichjen Willems
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 10-08-1709

232

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Echtg. François Tijbout

656

657

658

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 250v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rijswijck, Cornelis van
Rijswijck, Jacobus van
Andriessen, Otto

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Anna van Rijswijck als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ25 c.g. en belooft
haar goed te verzorgen en te doen wat van een goede vader wordt verwacht,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Naam echtgenote niet vermeld.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 251
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lennip toe Putten, Cristiaen
Schaap, Wolter Joan
Sloot, Mechteld Aleida
Sloot, Jurriana

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan de jufferen Mechteld
Aleida en Jurriana (Sloot?) om namens hem de uitstaande pacht te innen in
Kampen en de stadsvrijheid, die zij niet aan hem hoeven uit te betalen maar
kunnen deponeren op de secretarie, totdat de heer N. N. Deenh de provisie
heeft vastgesteld.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 251
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Omius, Cornelis
Arents, Simentjen
Waagenaar, Jan
Gerrits, Merrichjen

DATUM:

06-02-1710

Wdn. van ….
Voogd
Voogd

DATUM:

DATUM:

16-10-1710

Volmachtgever
Secretaris?
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

23-07-1711

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

233

Vader

Echtpaar
Echtpaar

659

660

661

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Waagenaar een bedrag van
ƒ320 c.g., als eerste betaling voor hun gekochte schip, tegen 5 procent per
jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun karveelschip.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 252
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gast, Klaas
Ridder, Jan
Rollangh, Andreas

DATUM: 29-10-1711

Borg
Borg
Begunstigde

Luitenant

samenvatting

Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld voor Andreas Rollangh,
luitenant van de kolonel Paon, krijgsgevangene alhier, voor de schulden die
hij mocht hebben gemaakt.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 252
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Horn, Christoffel
Wijchers, Peter
Smit, Teunis

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Anna Maria Christoffels
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. en belooft haar lezen,
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat van een goed vader
verwacht wordt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 252v
Verklaring

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, hoek Bovenkerk

comparanten

IJssendijck, Cornelis van
Herweijer, A.

samenvatting

DATUM:

21-01-1712

Wdn. van Annichjen Wijchers
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

29-03-1712

Comparant
Schuldeiseres

De weduwe van …

Comparant verklaart te hebben overgedragen aan de weduwe van

234

burgemeester A. Herweijer, in mindering van de koopsom voor het huis op
de Oudestraat, afkomstig van N. Vos en N. Pruijs, een bedrag van ƒ200 c.g.
dat hij, comparant, nog tegoed heeft van het Geertruijden en Catrinen
Gasthuis wegens een huis en opstal op de bovenbleek, overgenomen door
het gasthuis.

662

663

664

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 252v
Verklaring

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, naast de Speldenmakerssteeg

comparanten

Hanius, Kristina
Sluijters, Margreta Maria
Tengberden, secretaris
Coeverden, Hermen van

DATUM: 28-06-1712

Comparante
Comparante
Momber
Schuldenaar

Wed. Sluijters
Wed. van der Ketten
En echtgenote

samenvatting

Comparanten verklaren, als beheerders van Bethlehems Vergadering,
ontvangen te hebben van Hermen van Coeverden en echtgenote een bedrag
van ƒ175 c.g. waarmee een jaarlijkse uitgang van ƒ8-15 t.b.v. de Vergadering
en gevestigd op een bepaald huis op de Oudestraat, is afgekocht en beloven
hen te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 253
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Becks, Catharina
Lemker, secretaris
Benninck, Arent
Ovinck, Jacob Gerritsen

samenvatting

Comparante verklaart haar voogden te danken voor de goede administratie
van haar ouderlijke goederen en belooft hen te vrijwaren van alle
aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 253
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

20-09-1712

Comparante
Momber
Voogd
Voogd

DATUM: 03-04-1713

235

665

666

comparanten

Hosebeen, Claas
Valkenier, Elias
Jansen, Aart
Hosebeen, Albert

Wdn. van Annegijn Rutgers
Voogd
Voogd
Voogd

Vader

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jannegijn, Elsijn en
Rutger Klasen Hosebeen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een
bedrag van ƒ338 c.g. en ƒ31 c.g. voor de verkochte kleding, drie gouden
ringen en de lijfstoebehoren en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk
te laten leren en zal voorlopig het vruchtgebruik van de erfdelen genieten,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 253v
Kinderbewijs

onroerend goed

1. Zes morgen weideland
Mastenbroek, in het Hasselaar Slag
2. diverse stukken land: Segdoorn, de Kooij Nogh, het Hogebrugger Slag,
het erf Zelhorst met behuizingen, Oosterenk

comparanten

Junckers, Cecilia Catharina
Ingen, J. van
Vriese, Joan
Vesterinck, H.

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aletta Lucrese,
Elisabeth Roelina en Jan Hubert van der Beeck als vaders erfdeel te hebben
gereserveerd een stuk grond in Mastenbroek, diverse stukken land, enkele
herkomend van tante en oom Tengnagels, verder diverse waardepapieren,
gespecificeerd op de inventaris; de moeder heeft voorlopig het
vruchtgebruik van vermelde goederen. Zij belooft te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Volledige beschrijving van de kindsdelen in de akte.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 254
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Krijsman, Claas Klaesen
Beerthuijs, Hermen
Brouwer, Dirck

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aeltien, Claas,
Cornelisien en Willempien Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
ieder een halve rijksdaalder, dus ƒ5 c.g. samen, waarmee de voogden
tevreden zijn.

DATUM: 04-04-1713

Wed. van J. R. van der Beeck
Voogd
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 03-08-1713

236

Wdn. van Maria Jans
Voogd
Voogd

Vader

bijzonderheden

667

668

669

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 254
Kinderbewijs

DATUM:

17-08-1713

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Claas
Hermsen, Jan
Teunissen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Maria, Teunis,
Geertjen, Steven, Henrickjen, Albert Gerrit en Marrichjen Claas 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 verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Elsjen Teunis
Voogd
Voogd

Vader

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 254v
Kinderbewijs

DATUM: 28-08-1713

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heidemans, Cristina
Beverwijk, Jan Andriesen v.
Vogelsanck, Antoni Evertsen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Govert en Maria
Govertsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een draaitouw voor de
zoon en een trilwiel voor de dochter 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 99
onderwerp

FOLIO: 254v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heijmenberg, ds Casparus
Keurbeecke, Pieter van der

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de erfgenamen van Pieter van der
Keurbeecke een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 5 procent sedert 23-07-1705,
waarvoor hij cedeert zijn jaarlijks traktement van de stad, waaruit hij steeds

Wed. van Govert Govertsen
Voogd
Voogd

DATUM:

237

Moeder

09-10-1713

Schuldenaar
Schuldeiser

Predikant
De erven van …

een portie van ƒ100 zal aflossen; schuldeisers hebben het recht e.e.a. direct
op te eisen. De schuldbekentenis van 23-07-1705 vervalt hiermee.

670

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 255v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Karpersteeg, tussen Olthuis en Andries Bosch

comparanten

Jans, Cornelia
Schultingh, Hendrick
Hulsenaer, Peter

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Catharina, Cornelis
en Maria Vogt als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ28 c.g.
waarvoor zij haar huis als onderpand heeft gesteld, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 12-11-1714

Wed. van Jacob van der Vogt
Voogd
Voogd

Moeder

De bladzijden 256 t/m 272v zijn blanco.
671

672

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 273
Schuldbekentenis

DATUM: 26-04-1697

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat

comparanten

Teunis, Lubbe
Nuis, H.
Crael, Hendrik
Tamboel, Mechtelt

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Secretaris
Echtpaar

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Hendrik Crael en diens echtgenote
een bedrag van ƒ250 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand
geldt haar huis, tussen Berend van Tongeren en Berend Henriksen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 273v
Kinderbewijs

onroerend goed

Een stuk land
Koekoek, in het grote blok

comparanten

Rijcksen, Lubbert
Claassen, Lubbert

DATUM:

03-07-1697

Wdn. van Claasjen Andriesen
Voogd

238

Vader

Kock, Warnar

673

674

675

Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Rijck, Geertjen en
Trientjen Rijcksen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ150 c.g.
samen, te versterven van het ene kind op het andere en waarvoor hij als
onderpand stelt een stuk land in de Koekoek 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 99
onderwerp

FOLIO: 273v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coenraadtsen, Lambert
Burgh, burgemeester ter

samenvatting

Comparant bekent schuldig te zijn wegens huishuur aan de Beldt (het
Pesthuis) een bedrag van ƒ8-10 en aan burgemeester ter Burgh als
boekhouder van het bestiaal ƒ8-10, waarvoor hij zijn traktement als
onderpand stelt totdat alles is betaald.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 274
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ridder, Lambert
Hanius, Franciscus

DATUM: 25-08-1697

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM: 15-10-1697

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUD

samenvatting

Comparant, muntmeester van Gelderland te Harderwijk, verklaart een
volmacht te verstrekken aan Franciscus Hanius om namens hem zijn zaken
waar te nemen en te handelen alsof comparant zelf aanwezig was.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 274
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Twigt, Lucas Henricksen
Berents, Fijgien

DATUM: 26-10-1697

239

Schuldenaar
Schuldenares

Echtpaar

Hoff, secretaris
Hesselsen, Jan
Gerrits, Berentien

676

677

678

Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

samenvatting

Comparamten verklaren schuldig te zijn aan Jan Hesselsen en diens
echtgenote een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun karveelschip met toebehoren.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 274v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis erf en where met hof
Brunnepe, op den Noordt, tussen Jan Berentsen en de weg

comparanten

Henricks, Lammichjen
Pannebacker, Wolter Berentsen
Hamelenbergh, Dirck

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Hillichjen Henricks als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ20 c.g., waarvoor haar woonhuis
onderpand is; zij belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te
doen wat van een goede moeder wordt verwacht, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 275
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Twicht, Lucas Henricksen
Berents, Fijgjen
Meijboom, Claas Lambertsen
Haane, Annichjen Arents de

DATUM:

06-12-1697

Wed. Henrick Peterssen
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 10-06-1698

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Claas Lambertsen Meijboom en
diens echtgenote een bedrag van ƒ600 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als
speciaal onderpand stellen zij hun karveelschip met zeil en treil.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 275v
Verklaring

DATUM: 26-07-1698

240

679

680

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mathen, Laurens van der
Onckhuijsen, Dirck

samenvatting

Wegens geleverde winkelwaren, heeft comparant afgestaan aan Dirck
Onckhuijsen een bedrag van ƒ25 c.g. dat hij nog tegoed had van Roelof
Claassen van Uijterwijck wegens een verkocht huis in Hasselt op Pasen 1698
en een bedrag van ƒ50 c.g. dat hij in 1699 van hem zal ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 275v
Kinderbewijs

onroerend goed

Een stuk land en bouwland genaamd de Bijstercamp
Oosterwolde

comparanten

Alberts, Lubbechien
Clasen, Willem
Albertsen, Hendrik

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Claes, Jan en Herbert
Gerritsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1020
c.g. en nog ƒ39 c.g. voor vaders kleren, elk een zilveren lepel en hemden en
neusdoeken; verder een stuk land in Oosterwolde, enkele kampen samen
met de voorkinderen; een schuldbekentenis groot ƒ169 ten laste van Lute
Rutgers en hun 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 07-05-1725 hebben de kinderen hun voogden bedankt
voor de goede administratie van hun vaders goederen en vrijwaren hen van
alle aanspraken.

bijzonderheden

Details in de akte.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 276v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Holtius, Lucretia
Raterink, dr Henricus
Herweijer, Aper

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM: 15-05-1699

Wed. van Gerrit Clasen
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 20-05-1699

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Med. drs

samenvatting

Comparante, geassisteerd door dr Henricus Raterink, verklaart een volmacht
te hebben verstrekt aan Aper Herweijer om namens haar, als erfgename van
wijlen haar broer Theodorus Holtius, in leven burgemeester alhier, haar
zaken waar te nemen en alles te doen wat noodzakelijk is en daarvan verslag
uit te brengen.

bijzonderheden

Geen

241

681

682

683

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 277
Borgstelling

DATUM:

31-07-1699

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rechteren, Lubbert van
Mooij, Dries Henricksen de

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld voor Dries Henricksen de
Mooij voor een bedrag van ƒ27-10 c.g. dat deze op St. Maarten 1699 zal
betalen aan Reijner de Moltmulder.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 277
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Kalverhekkenweg, naast Trijntie Ibink

comparanten

Lamberts, Lubbechien
Nuis, H.
Coeburgh, Jacobus
Warners, Trijntjen

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jacobus Coeburgh en echtgenote
een bedrag van ƒ50 c.g. tegen 50 stuivers per jaar. Als speciaal onderpand
geldt haar huis.
NB. In de kantlijn: op 06-06-1707 melden Arent en Gerrit van Diepen,
erfgenamen van schuldeiseres, van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 277v
Kinderbewijs

onroerend goed

Een stuk land
Rouveen

comparanten

Pastoor, Lena
Hoorn, Gerrit ten
Pastoor, Jan Laurens

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Laurens en Jan
Berentsen Lanckhorst als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag
van ƒ1000 c.g. samen en een aandeel in een stuk land dat comparante na de
dood van haar man voor ƒ200 c.g. heeft gekocht en de lijfstoebehoren en
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
van een goede moeder kan worden verwacht, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Geen

Borg
Begunstigde

DATUM: 07-12-1699

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Wed. Willem Henricksen
Secretaris
Echtpaar

DATUM: 01-01-1700

Wed. van Berend Jansen Lanckhorst
Voogd
Voogd

242

Moeder

684

685

686

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 278
Schuldbekentenis

DATUM: 23-03-1700

onroerend goed

Huis, erf en where met grutterij
Kampen, Oudestraat, tussen de Eendracht en vrouw Beniers

comparanten

Camerlinck, Lodewijk Evers
Nijhoff, Aeltjen Warnars
Lemker, secretaris
Haan, Albert de
Reijnen, Machtelt van

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Albert de Haan en echtgenote
een bedrag van ƒ2000 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij hun woonhuis met grutterij.
NB. In de kantlijn: op 13-03-1703 meldt schuldeiser alles te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 278v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cools, Marrigien
Hoff, A.
Eeckholt, Rolof

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn wegens verlopen huishuur een bedrag
van ƒ100 c.g. aan Rolof Eeckholt, waarvoor zij haar persoon en goederen,
roerend zowel als onroerend, als onderpand stelt en speciaal alles wat zich
in haar huis bevindt.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 278v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ruiten, Lambert van
Jans, Swane
Nuis, H.
Bercum, Claas van

DATUM: 11-06-1700

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

DATUM:

07-09-1700

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiser

243

Wed. Berend W. Ruistinck
Secretaris

Echtpaar
Secretaris

687

688

689

samenvatting

Comparanten, van wie alle goederen reeds zijn verkocht, verklaren te leen
ontvangen te hebben van Claas van Bercum een gortmolentje om in hun
onderhoud te kunnen voorzien, tevens winkelwaren ter waarde van ƒ100 c.g.
die zij hem dus schuldig zijn. Zij stellen als onderpand hun personen,
winkeltje en winkelwaren en de te maken winsten.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 279
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Thijs, Lubbechien
Teunissen, Jan
Meuleplek, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Femmechien Jans als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een halve rijksdaalder 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 99
onderwerp

FOLIO: 279v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat, tussen van der Gronde en Credier

comparanten

Baving, Lubbertus
Kuipers, Jannetien
Hoff, A.
Baving, Berend

DATUM: 15-08-1701

Wed. van Jan Lennarts
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

10-03-1702

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Echtpaar
Secretaris

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Berend Baving een bedrag van
ƒ400 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
halve huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 279v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Thijssen, Lubbertus

DATUM: 04-05-1703

Wdn. van Aeltjen Kiers

244

Gerritsen, Olof
Haan, Jannes de

690

691

692

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Matthijs, Catharina en
Henrickjen Lubberts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen drie
pond groot, dus ƒ6 c.g. ieder 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 99
onderwerp

FOLIO: 280
Borgstellling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Camerlinck, Lodewijk Evers
Haarst, Dirck Albertsen van
Mathen, Henrick van der
Bolte, Willem

samenvatting

Comparanten hebben zich, ter geruststelling van de curatoren over de
boedel van Femme Evers, met handtasting verbonden als borg, zodat het
bedrag van ƒ2147-2-10- c.g. niet zal worden verminderd maar in zijn geheel
ten profijte van Femme Evers zal blijven.

bijzonderheden

Zie Apostille dd 26-07-1703.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 280
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Smitt, Laurens
Haan, Laurens de
Middeldorp, Willem

samenvatting

Comparant, zoon van wijlen Marten Smitt en Anna Abigael Richters,
verklaart zijn voogden te danken voor de goede administratie van de
goederen van zijn tante Lijsabeth Jans en belooft hen te vrijwaren van alle
aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 280v
Kinderbewijs

DATUM: 28-07-1703

Borg
Borg
Curator
Curator

DATUM: 06-05-1704

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM: 31-01-1705

245

693

694

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrits, Lutgertjen
Haasenhoff, Lucas H.
Beerthuijs, Hermen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Gerrit Dircks als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd één dukaton 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 99
onderwerp

FOLIO: 280v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen van Rijssen en de weduwe Boucamp
2. huis, erf en where
Kampen, Burgwal, tussen Hermsen en de weduwe van der Ketten

comparanten

Staal, Lambert
Haan, Albert de
Vilsteren, Johannis van

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Albert de Haan een bedrag van
ƒ200 c.g. wegens een obligatie van 04-04-1704 waarvoor Johannis van
Vilsteren zich borg had gesteld. Schuldenaar stelt als onderpand zijn twee
huizen, voor het geval dat Jannis van Vilsteren hierdoor enige schade
mocht ondervinden.
NB. In de kantlijn: op 21-07-1708 meldt Matthijs Dop dat bovenstaande
geheel is afgelost.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 281
Kinderbewijs

onroerend goed

Een elshaag
IJsselmuiden, achter de Zandberg

comparanten

Staal, Lambert
Staal, Claas
Toorn, Jan ten

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jacobus en Lubbertus
Staal als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ50 c.g., te
versterven van het ene kind op het andere, waarvoor hij een onderpand stelt
en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
van een goed vader wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Naam echtgenote niet vermeld.

Wed. Dirck Henricks Haasenhoff
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

26-02-1705

Schuldenaar
Schuldeiser
Borg

DATUM: 30-06-1705

Wdn. van Margreta van den Bergh
Voogd
Voogd

246

Vader

695

696

697

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 281
Kinderbewijs

DATUM: 19-11-1706

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arentsen, Liefert
Wesselsen ,Jan
Arentsen, Jan
Henricksen, Dirck

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Arent, Greet, Machteld
en Henrick Liefertsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd de somma
van een 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.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 281v
Schuldbekentenis

onroerend goed

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

comparanten

Hertsuijcker, Lambert Jansen
Henricks, Grijtijn
Kock, Jan
Gerrits, Egbertijn

Wdn. van Marregien Henricks
Voogd
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 29-08-1707

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Kock en echtgenote een
bedrag van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij hun huis tussen Klaas Jansen en Bartelt Reijnders.
NB. In de kantlijn: op 20-04-1717 melden de voogden over de kinderen van
schuldeiser ƒ50 c.g. te hebben ontvangen en de rente te hebben verlaagd tot
4 procent; op 21-05-1722 melden de voogden van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 281v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wout, Luitien Bertels van ‘t
Ehe, Jan van

DATUM: 01-09-1707

247

Wed. van Reinder Klasen
Voogd

Moeder

Rijtberg, Henrick

698

699

Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Femmegijn Reijnders
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ500 c.g. en een
bed met toebehoren en belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren
en te doen wat van een goede moeder wordt verwacht, waarmee de voogden
tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 13-03-1716 bedankt Femmegijn Reijnders haar
voogden voor de goede administratie van haar vaders goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 282
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Burgwal, bewoond door de weduwe Dirck Benning

comparanten

Benning, Lambert
Norel, Jacob
Stoltenburg, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Henrick Benning als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ175 c.g. waarvoor
zijn aandeel in een huis als onderpand geldt. 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 01-02-1721 meldt Henrickijn Gijsberts, weduwe van
Henrick Benning, het kindsdeel te hebben ontvangen en belooft haar
schoonvader te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 282
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ruijten, Lambertus van
Willennuff, Gerrit Jansen
Heerde, Jan Tooren van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jannes en Christina van
Ruijten 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 verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 17-02-1708

Wdn. van Catrina Henricks
Voogd
Voogd

DATUM:

248

Vader

08-10-1708

Wdn. van Swaentjen Jans
Voogd
Voogd

Vader

700

701

702

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 282v
Kinderbewijs

DATUM: 25-03-1709

onroerend goed

1. Huis en stuk land genaamd de Stiell
Oosterwolde, aan de Gelderse Gracht
2. Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen Smit en Bisschop

comparanten

Wessels, Lubberta
Dijck, Jan van
Oosterwolde, Aert Jur. van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Hester Woltinck als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g. belegd in een
huis in Oosterwolde en belooft haar lezen, schrijven en een handwerk te
laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 26-11-1712 is met toestemming van Schepenen en
Raad het kinderbewijs verlegd naar een huis op de Oudestraat en is het
beste bed met toebehoren toegevoegd als kinderbewijs; op 27-06-1722
bedankt Hester de voogden voor de administratie van haar vaders goederen
en vrijwaart hen van alle aanspraken.

bijzonderheden

Naam echtgenoot niet vermeld in de akte.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 283
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Louwe, Laurens
Erkelens, dr Rogier
Meijboom, Albert Evertsen

samenvatting

Comparant, mede namens zijn zoon Cornelis en zijn broer Jan Louwe,
verklaart een volmacht te verstrekken aan dr Rogier Erkelens om namens
hen zaken te regelen en speciaal die betreffende hun aanspraken op het
schip van Albert Evertsen Meijboom en daarbij alles te doen wat
noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 283
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Reggerinck, Lucas
Reggerinck, Willem
Stavast, Sander

Wed. van Joan Woltinck
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 07-04-1710

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Schuldenaar

DATUM:

15-10-1710

Wdn. van Jacomina Minne
Voogd
Voogd

249

Vader

703

704

705

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ400 c.g., een bed met toebehoren en
drie gouden ringen en belooft haar een handwerk te laten leren en te doen
wat van een goede vader wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden
zijn.
NB. In de kantlijn: op 03-05-1722 meldt Geesijn Berents, weduwe van Willem
Reggerinck, bij versterf van haar kleinkind, het kinderbewijs te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 283v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat, tussen van de Weteringe en ten Kaete

comparanten

Bosch, Lubbert
Bartols, Luttien
Spaarleer, Gerrit

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerrit Spaarleer een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 284
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bogaert, Leendert
Bruinsen, Gerrit
Cominck, Jacob

DATUM: 12-03-1711

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

Echtpaar

26-05-1711

Borg
Begunstigde
Ontvanger

Bode uit Borculo

samenvatting

Comparant heeft zich borg gesteld ten behoeve van Gerrit Bruinsen voor de
goederen, met een waarde van ƒ500 c.g., waarop Jacob Cominck, ontvanger
van de stadstol, beslag heeft gelegd, omdat er geen aangifte was gedaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 284
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

250

21-01-1712

706

707

comparanten

Klasen, Lubbert
Stevensen, Aert
Rijcksen, Lubbert

Wdn. van Anna Berents
Voogd
Voogd

Vader

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Femme en Anna
Lubberts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een rijksdaalder,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 284
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd de Rosenobel met grutterij
Kampen, Oudestraat, tot in de Hofstraat

comparanten

Kamerlinck, Lodewijk Evertsen
Haarst, Dirck van
Kaete, Hendrick ten
Bolte, Gerrit

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Evert en Jannegien
Kamerlinck als moeders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van het
huislinnen, gemaakt en ongemaakt, ƒ500 c.g. voor het overige bonten goed;
verder voor de dochter de beste kast en voor beiden het huis met grutterij,
maar de pellerij behoudt de vader aan zich, verder ieder ƒ2000 c.g. Alle
goederen blijven voorlopig bij de vader totdat de kinderen volwassen zijn.
NB. In de kantlijn: op 15-02-1721 hebben beide kinderen hun voogden
bedankt en beloven hen te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 284v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Lubbert
Ligger, Jan Gerritsen
Jans, Swier

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aert, Frerick, Willem,
Neeltien, Aeltien, en Jan Lubberts als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd voor de jongens ieder ƒ90 c.g. en voor de meisjes ieder ƒ80
c.g. en voor Aeltien het zilverwerk en voor Neeltien twee gouden ringen,
waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 20-02-1722 hebben Aert, Frerick en Willem Luberts hun
voogden bedankt en zullen hen vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 12-12-1712

Wdn. Aeltien Werners
Voogd
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 25-03-1713

Wdn. van Merregien Frericks
Voogd
Voogd

251

Vader

De bladzijden 285 t/m 287v zijn blanco
708

709

710

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 288
Borgstelling

DATUM:

15-08-1698

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coops, Marten
Linde, Arent van der

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld voor Arent van der Linde
uit Wijhe voor een bedrag van ƒ65 c.g. wegens gekocht heggenhout op het
erve Oormate in 1697 dat hij schuldig is aan de Geestelijkheid van de stad
Kampen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 288
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Griken, Matheus van
Hanius, Franciscus

Borg
Begunstigde

Burgemeester
Koopman

DATUM: 24-11-1698

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUD

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht verstrekt te hebben aan Franciscus
Hanius om namens hem zaken waar te nemen, in het bijzonder die tegen
Jacob Jansen Smit en Jacob Gerbrants Comink, daarbij te doen wat
noodzakelijk is en hem daarvan verslag te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 288v
Borgstelling

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Stuirman, Machtelda
Lemker, secretaris
Eeckhoudt, Henrick
Eeckhoudt, Roeloff Jan

DATUM:

30-11-1698

Borg
Momber
Borg
Ontvanger

Wed. Aartsen

IUD

samenvatting

Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld ten behoeve van hun
(schoon)zoon Roeloff Jan Eeckhoudt in zijn kwaliteit van ontvanger van een
deel van het schoorsteengeld en duizendste penning vanaf 1698.

bijzonderheden

Geen

252

711

712

713

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 289
Kinderbewijs

DATUM:

14-01-1699

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Westerhoff, Maria
Heijterman, Jan Hermsen
Keijser, Jacob

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aeltjen en Jacob
Egberts 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 99
onderwerp

FOLIO: 289
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Vloeddijk, naast de erven Hooghstraten

comparanten

Lamberts, Marrechien
Nuis, H.
Pereboom, Simon
Arents, Neeltien

Wed. van Egbert Keijser
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

27-03-1699

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Secretaris
Echtpaar

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Simon Pereboom en echtgenote
een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 5 procent per jaar wegens geleverde
winkelwaren. Als speciaal onderpand stelt zij haar huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 289v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Een stuk land
Brunnepe, strekkend van de straat tot aan de wetering

comparanten

Pruijsch, Michiel
Jans, Biele
Kaa, Hermen Lambertsen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hermen Lambertsen Kaa een
bedrag van ƒ50 c.g. tegen één rijksdaalder per jaar. Als speciaal onderpand
geldt hun land in Brunnepe tussen Albert Stickers en Hermen Johannessen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

253

08-07-1699

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

714

715

716

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 290
Verklaring

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Goij, Marrechien Jansen
Hoff, A.
Hegerink, Berent
Reggerink, Berent

11-08-1699

Comparante
Momber
Voogd
Voogd

Secretaris

samenvatting

Comparante verklaart de erfenis van haar ouders van haar voogden te
hebben ontvangen en dankt hen voor hun goede administratie en belooft
hen te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 290
Schuldbekentenis

onroerend goed

Twee huizen, erven en wheren
Kampen, Hofstraat

comparanten

Prins, Marten Henricks
Backer, Henrick
Spelter, Jan

DATUM:

02-09-1699

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over Femmichjen
Meijers een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stelt hij zijn beide huizen, het ene naast Wenneker en het andere
naast de weduwe Hooghstraaten.

bijzonderheden

Zie Apostille dd 02-09-1699.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 290v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrits, Maria
Hermsen, Dirck
Hendrick, Hans

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Dirck en Henrik
Hermsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een daalder en
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

14-11-1699

Wed. van Hermen Dircks
Voogd
Voogd

254

Moeder

717

718

719

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 291
Kinderbewijs

DATUM:

31-01-1700

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen de Pool en Aartsen

comparanten

Mastright, Mathijs van
Storm, Jan Gerritsen
Camp, Roelof van den

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Gerrit van
Mastright als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ500
c.g. samen, waarvoor hij zijn huis als onderpand stelt. Hij belooft hen lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat van een goed vader
wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 291
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rutgert, Mense
Schellen, Lambert Jansen van
Smit, Frerik Aartsen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Rutger Henrix als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van honderd rijksdaalders, een
koe en een paard, twee zilveren lepels en linnen en wollen kleding naar
behoren en belooft hem lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 17-01-1707 bedankt Rutger Henricks zijn voogden voor
de administratie van zijn vaders goederen en vrijwaart hen van alle
aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 291v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, hoek van de Nieuwstraat, naast de Broederstraat

comparanten

Moer, Mathijs ter
Claas, Berentjen
Plas, Wijnanda van der

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Wijnanda van der Plas een
bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij hun woonhuis.

Wdn. van Trijntje Gerrits Storm
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 07-03-1700

Wed. van Henrik Jansen
Voogd
Voogd

DATUM:

255

Moeder

19-04-1700

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar

720

721

722

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 292
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricks, Maria
Lemker, secretaris
Wolffsen, Helmich

DATUM:

15-06-1700

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. Slooper
IUD

samenvatting

Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan Helmich Wolffsen om
namens haar de zaken waar te nemen en alles te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 292
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Prins, Marten
Mensen, Claas
Spelder, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Femmichjen, Hendrick,
Jan Mart en Anna Geertruidt Prins als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g. samen en belooft hen lezen, schrijven,
naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat van een goede vader
wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 292v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Joosten, Machtelt
Vriese, Joost
Claasen, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Louis van der
Borch als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ4 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.

DATUM: 22-10-1700

Wdn. van Annichjen Steenhouwers
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 02-08-1701

Wed. van Joost van der Borch
Voogd
Voogd

256

Moeder

723

724

725

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 292v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cleef, Mathijs van
Spaars, de weduwe

DATUM: 15-08-1701

Borg
Begunstigde

Zwolle

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld ten behoeve van de
weduwe Spaars uit Zwolle in haar zaak tegen Peter Hermsen Schocker
alhier.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 293
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Prins, Marten
Henricks, Aeltjen

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld voor Aeltjen Henricks,
mede-erfgename van wijlen Gerbrecht Jans, voor de eventuele schulden die
de nagelaten boedel mocht hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 293
Schuldbekentenis

onroerend goed

Hof
Kampen, Heilensteeg

comparanten

Rentinck, Machtelt
Lemker, secretaris
Pastoor, Jan Fransen

samenvatting

DATUM:

14-07-1702

Borg
Begunstigde

DATUM:

19-12-1702

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

De kinderen van ..

Comparante verklaart, wegens gekochte winkelwaren, schuldig te zijn aan de
voogden over de kinderen van Jan Fransen Pastoor en Jannichjen ten
Bosch een bedrag van ƒ800 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stelt zij het bedrag van ƒ100 c.g. dat zij uit haar moeders
nalatenschap heeft ontvangen, verder haar halve hof en de gekochte
winkelwaren.
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726

728

729

bijzonderheden

Zie Apostille dd 18-12-1702.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 293v
Verklaring

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat

comparanten

Bijsterbosch, Marrechien
Bijsterbosch, Gerrit
Emst, Andries van
Greve, Jurrien de

samenvatting

Comparanten verklaren, ingevolge uitspraak van Schepenen en Raad, dat
voor de fidei commissaire goederen die zij bij testament van Jan van
Erkelens en Annechien Martens hebben ontvangen, zoals het huis op de
Oudestraat, zij met hun persoon en goederen garant staan, indien de fidei
commis vervalt en de erfgenamen schadeloos gesteld moeten worden.

bijzonderheden

Zie Apostille dd 28-12-1702.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 294
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, naast Gerhardus Kloecke

comparanten

Dop, Matthijs
Storm, Roeloff Egbertsen
Haarst, Dirck van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jacob Dop als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1400 c.g. en een aandeel in
het woonhuis en belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren
en te doen wat van een goed vader wordt verwacht, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 294v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dirks, Marrichjen
Lemker, secretaris

DATUM:

06-01-1703

Comparant
Comparante
Momber
Momber

DATUM: 05-04-1703

Wdn. van Itjen Storms
Voogd
Voogd

DATUM: 14-05-1703

Comparante
Momber
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Vader

Gooij, Tan Tijmensen
Mussche, Gerrit

730

731

732

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart haar voogden te danken voor de goede administratie
van haar ouderlijke goederen en belooft hen te vrijwaren van alle
aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 294v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat, woonhuis comparante
2. Een hof
Kampen, buiten de Broederpoort, tussen de wed. Nessinck en H. Passer

comparanten

Mathen, Maria van der
Lemker, secretaris
Hulsbergen, Berend
Dircksen, Jan
Gansneb gnd Tengnagel, broeders

DATUM:

29-02-1704

Schuldenares
Momber
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

Wed. G. Hulsbergen
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de broeders Gansneb genaamd
Tengnagel een bedrag van ƒ600 c.g. tegen 5 procent per jaar, waarbij een
obligatie uit 1698 wordt geannuleerd. Als speciaal onderpand stellen zij hun
huis

bijzonderheden

Zie Apostille dd 28-02-1704.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 295v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coops, Marten
Weteringe, Albertus van de
Coos, Johannes

samenvatting

Ingevolge uitspraak van gedeputeerden, verklaren comparanten aan de
Provincie zich borg te stellen voor Johannes Coops, ontvanger van een
gedeelte van het schoorsteengeld en de duizendste penning, als garantie
voor de correcte uitoefening van diens functie.

bijzonderheden

Geen

RAK 99

FOLIO: 295v

DATUM: 22-07-1704

Borg
Borg
Ontvanger

DATUM: 31-01-1705
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733

734

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Marrichjen
Heerde, Henrick van
Jans, Lambert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Dirck, Henrick,
Hermannus en Aeltjen Herms als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een
bedrag van ƒ110 c.g. samen 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 99
onderwerp

FOLIO: 296
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Bovenpoorte

comparanten

Bos, Maria
Duijnkerker, Henrick
Marle, Willem van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Margrita, Jan, Henrick
en Hermina Becker als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ100 c.g.
te versterven van het ene kind op het andere, waarvoor haar halve woonhuis
als onderpand geldt 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 99
onderwerp

FOLIO: 296
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Bovenpoorte, naast van de Noort en de houtschuur van Goltbeeck

comparanten

Bos, Maria
Tengberden, secretaris van
Willems, Lubbechien
Hagewolt, Jan
Hermsen, Peter

samenvatting

Wed. van Hermen Dircks Gilhuijs
Voogd
Voogd

DATUM:

24-03-1705

Wed. van Jannes Becker
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

Moeder

24-03-1705

Schuldenares
Momber
Schuldeiseres
Voogd
Voogd

Wed. J. Becker
En voogdes

Comparante verklaart schuldig te zijn wegens de ontvangst van pupillaire
penningen van Lubbechien Willems, gewezen voogdes over wijlen haar
echtgenoot, een bedrag van ƒ75 c.g. tegen 5 procent per jaar aan de
voogden over genoemde schuldeiseres. Als speciaal onderpand geldt haar
woonhuis.
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735

736

737

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 296v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coops, Marten
Homma, dr Petrus
Raterinck, Henrick
Dietelaar, Peter

samenvatting

Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan de weduwe van
Peter Dietelaar, in leven koopman te Amsterdam, met de clausule van
substitutie, om namens hen hun kapitalen in Holland te administreren zoals
haar echtgenoot gewend was en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is;
uitbetalen van geld is slechts toegestaan met toestemming van alle
deelnemers en zij wordt geacht rekenschap af te leggen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 297
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coops, M.
Olikan, P.

samenvatting

Comparanten, voogden over Helena van den Toorn, verklaren ingevolge
uitspraak van Schepenen en Raden, dat de goederen en effecten van Helena
van den Toorn onder hun beheer zullen blijven en niet vervreemd zullen
worden, waarvoor zij met hun persoon en goederen garant staan.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 297
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cornelis, Maaije
Tengberden, secretaris van
Geelboom, Henrick
Ruijtinck, Bernardt

DATUM: 20-04-1705

Volmachtgever
Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Nomine uxoris
Id.
Erfgenaam C. Kempe
De weduwe van …

DATUM: 05-10-1705

Voogd - curator
Voogd

DATUM:
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Oud-burgemeester

04-12-1705

Wed. van ….
Momber
Voogd
Voogd

Moeder

738

739

740

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrick, Lijsbet en
Geesen Ariaans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van
ƒ100 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en handwerk te laten leren en te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Naam echtgenoot niet vermeld in de akte.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 297v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Evers, Mechteltjen
Norch, Jacob
Claassen, Lubbert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Evert Egberts als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ30 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 99
onderwerp

FOLIO: 297v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kaldekerck, Maria
Kaldekerck, Lambert
Dinckste, Jan Henricks

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Geertruijdt Pijl als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g. en belooft
haar lezen, naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 298
Volmacht

onroerend goed

Huis, erf en where
Haarlem, Magdalenesteeg, uitkomend in de Gierstraat

comparanten

Sluijter, Marregijn
Greve, Elisabeth

DATUM: 12-03-1706

Wed. van Egbert Claassen
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 16-12-1706

Wed. van Troij Pijl
Voogd
Voogd

DATUM: 18-12-1706

Volmachtgeefster
Volmachtgeefster
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Moeder

Tengberden, secretaris van
Toll, Pieter

741

742

743

Momber
Gevolmachtigde

Leiden

samenvatting

Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan Pieter Toll om
namens hen publiek of uit de hand te verkopen een huis in Haarlem en
daarbij alles te doen wat comparanten zelf gedaan zouden hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 298
Schuldbekentenis

onroerend goed

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

comparanten

Kleeff, Matthijs van
Jans, Jannichjen
Beeldtsnijder Steenbergen, Jan

DATUM:

08-02-1707

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Burgemeester

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan burgemeester Jan Beeldtsnijder
Steenbergen een bedrag van ƒ600 c.g. tegen 5 procent waarbij een obligatie
dd 13-08-1700 wordt geannuleerd. Als speciaal onderpand geldt hun
woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 21-02-1713 meldt schuldeiser te zijn voldaan door de
aankoop van het huis.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 299
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gessinck, Machtelt
Bleeker, Gijsbert
Harpsteede, Dirck

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Bette, Jan en
Machtelt van Brevoort 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 99
onderwerp

FOLIO: 299
Kinderbewijs

DATUM: 16-06-1707

Wed. van Jan Gerritsen Brevoort
Voogd
Voogd

DATUM:

263

29-03-1708

Vader

744

745

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lamberts, Marregien
Daemsen, Daem
Claessen, Ule

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Henderijntien Jan
Koiter als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 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. Zij
heeft het vruchtgebruik van het kindsdeel.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 299v
Borgstelling

onroerend goed

1½ matt land
Dronten, in het Brede Slag

comparanten

Jans, Marregijn
Tengberden, secretaris van
Tongeren, Johanna van
Hane, Albert de
Nienburgh, Henrick

Wed. van Jan Keiser
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

15-05-1708

Borg
Momber
Begunstigde
Voogd
Voogd

Wed. Berend v. Tongeren
Dochter

samenvatting

Comparante verklaart borg te staan voor haar dochter Johanna van
Tongeren, weduwe van Tomas de Hane, voor de erfdelen aan haar kinderen
en zij, comparante, stelt daarvoor als onderpand een stuk grond in Dronten.
De voogden over haar kleinkinderen zijn hiermee tevreden.

bijzonderheden

Zie Apostille van 12-05-1708.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 299v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mastricht, Matthijs van
Tangena, Jan
Gerritsen, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Willem van Mastricht als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g. en belooft hem lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat van een goed vader
wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 21-06-1708

Wdn. van Jannichjen Jans
Voogd
Voogd
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Vader

746

747

748

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 300
Kinderbewijs

DATUM: 29-04-1709

onroerend goed

Perceel land
Buiten Zwolle

comparanten

Sasse, Mijntjen
Backer, Teunis
Valckenier, Elias

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Femmina en Jacob
Henrick Diese als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een perceel land
dat zij ook weer van haar vader en grootvader heeft geërfd, verder een
bedrag van ƒ1600 c.g. en ieder een bed met toebehoren; het geld en het land
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
verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn .
NB. In de kantlijn: op 06-04-1715 meldt Femmina Sasse met haar echtgenoot
N. Bruijnijr de voogden te danken voor de goede administratie en hen te
vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 300v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Een halve akker land
Dronten, in het Brede Slag, strekkend van de Zwartendijk tot aan de zee

comparanten

Bruijns, Maria Judith
Bruijns, Henrikus Aloisius
Brander Elburgh, Anna Justina

Wed. van Jan van Diese
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

31-05-1709

Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

Broer
Wed. Hanius

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Anna Justina Brander Elburgh een
bedrag van ƒ1000 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt
zij een halve akker land, omgeven door het erf van Heekeren.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 300v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where met hof
Brunnepe, op de kleine Noort

comparanten

Jans, Mettijn
Waghter, Aert Jansen
Vos, Hermen Reijnersen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Grijtijn Mertens als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een half huis en halve hof in

DATUM: 28-03-1710

265

Wed. van Merten Herms
Voogd
Voogd

Moeder

Brunnepe waarvan de andere helft aan Peter Hermsen behoort, verder een
bed met toebehoren, waarmee de voogden tevreden zijn.

749

750

751

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 301
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Manschot, Meindert
Muers, Peter van
Haer, Jacob van der

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Getruit Manschot als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ25 c.g. en een bed
met toebehoren, welke goederen onder de vader blijven berusten, waarmee
de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 301
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wijgmans, Maria
Reghteren, Eernst van
Heisterman, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jacobus en Gerrit
Schinkel als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ1-5, dus samen
een rijksdaalder, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 301v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat, tussen schuldeiseres en Hagius

comparanten

Wever, Melger
Goltwalt, Magdalena
Haene, Geertien de

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Geertien de Haene een bedrag

DATUM:

14-11-1710

Wdn. van Aleida Akkermans
Voogd
Voogd

DATUM:

19-02-1711

Wed. van Gerrit Schinkel
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

22-05-1711

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

266

Vader

Echtpaar

van ƒ120 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
huis.

752

753

754

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 301v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Burgwal, hoek Morrensteeg, naast de weduwe Romonde

comparanten

Cleeff, Mattijs van
Pruis, Swaentien
Cocks, Hermina

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hermina Cocks een bedrag van
ƒ150 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 302
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Grobbe, Maria
Hanssen, Berent
Hilbrinck, Hermen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Annetjen en Jan van
Zutphen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd één caroli gulden samen
en 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

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 302v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Vlieland

comparanten

Lingen, Margareta Egberts van
Tangena, Jan
Lange, Michiel de

DATUM:

29-10-1711

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

DATUM:

Echtpaar

10-11-1711

Wed. van Henr. Jansen van Zutphen
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 31-12-1711

267

Wed. A. H. de Vrijs
Voogd
Voogd

Moeder

755

756

757

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Hendrikien Alerts de
Vrijs als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een half huis op Vlieland,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 302v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coops, Marten
Meijer, Frederick
Valentijn, scholtis

samenvatting

Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld ten behoeve van de
scholtis Valentijn, als ontvanger van diverse belastingen in Kamperveen,
zoals vermeld in het boek van Kamperveen op 23-02-1712.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 303
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Boven Nieuwstraat, tussen de wed. Lindermans en Hesselen
2. Hof, behuizing en stal
Kampen, Groenestraat, strekkend tot aan de stadswal

comparanten

Dop, Mattijs
Dijk, Margareta van
Kock, Jan Tijmensen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Tijmensen Kock een bedrag
van ƒ1000 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij
hun woonhuis en hun hof, tussen de hoven van Coen en Dircks.
NB. In de kantlijn: op 17-03-1723 meldt de zoon van schuldeiser te zijn
voldaan van bovenstaande.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 303
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willems, Mechtelt

DATUM:

25-02-1712

Borg
Borg
Begunstigde

DATUM:

Burgemeester

01-03-1712

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

21-09-1713

Wed. van Berend Berentsen

268

Echtpaar

Moeder

Jansen, Claes
Herms, Berend

758

759

760

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Jannegien Berents als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g., een koe,
een bed met toebehoren, een boek met zilverwerk, zilveren knopen, een
eiken kist en 40 el hemddoek, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 303v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Bovenpoorte

comparanten

Goch, Maria van
Weteringe, Albertus van de
Daams, Reinier

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Margreta en Gerridt
Leussen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van haar
woonhuis, nog bezwaard met ƒ600 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

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 303v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sterne, Marten
Henricksen, Jan Willem
Dijk, Jan Cornelissen van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ4 c.g. en belooft haar lezen, schrijven
en een handwerk te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 304
Kinderbewijs

onroerend goed

1. huis met huisjes ernaast

DATUM:

Wed. van Wilhelmus Leussen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

01-02-1714

Wdn. van Ida Stevens
Voogd
Voogd

DATUM:

269

21-11-1713

00-03-1714

Vader

Kampen, niet vermeld
2. Stal, schuur, boomgaard
Kampen, Groenestraat
3. Diverse stukken land
Mastenbroek, Oosterwolde, achter de Zandberg, buiten de Venepoort

761

762

comparanten

Suirmans, Maria
Bondam, Peter
Eckelboom, Dirck

Wed. van Menso van der Heide
Voogd
Voogd

Moeder

Samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gerhardus, Hendrick,
Rutger en Anna van der Heide als vaders erfdeel te hebben gereserveerd de
helft van diverse vaste goederen, een aantal schuldbekentenissen ca. ƒ2500
c.g. samen en een lijfrente van ƒ1000 c.g., verder diverse zilveren
voorwerpen, samen 4 pond en voor de dochter nog een bed met
toebehoren. De moeder behoudt de huisraad en inboedel.
NB. In de kantlijn: op 08-05-1724 melden Henrick en Anna, getrouwd met N.
N. Lankhorst, hun voogden te danken voor de administratie van hun vaders
goederen en hen te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Volledige lijst in de akte.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 304v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Metta
Gereij(?), Evert Jansen
Keteltasse, Jan Jansen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Willem Lucassen als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g., waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Naam echtgenoot niet vermeld.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 304v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Somein, Margo
Tromp, Willem
Beck, Gosewinus

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Pouwel Langenburgh als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een zilveren bol en een boekje met
zilver beslag, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Datum niet vermeld in de akte.

DATUM: ongedateerd

Wed. van …
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 28-12-1713

Wed. van Andries Langenburgh
Voogd
Voogd

270

Moeder

763

764

765

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 305
Kinderbewijs

DATUM:

15-02-1715

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Valck, Margreta van de
Bosch, Quirinus van den
Marck, Henrick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Anna Helena,
Catharina Geertruidt en Johanna als vaders erfdeel te hebben gereserveerd
ƒ3 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat
een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 305
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Boven Nieuwstraat, tussen Lindermans en de wed. Hesselsen
2. Een hof
Kampen, Groenestraat, tussen de hoven van Coen en Dircks

comparanten

Dop, Mattijs
Dijck, Margareta van
Meijerincks, Catarina

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Catarina Meijerincks een bedrag
van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
woonhuis en hun hof.
NB. In de kantlijn: op 14-09-1722 meldt de echtgenoot van schuldeiseres te
zijn voldaan van bovenstaande.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 305v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hendricks, Marregien
Hendricksen, Hermen
Schutt, Arnold

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hendrick, Grietien,
Hermen en Cornelis Smit als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een
bedrag van ƒ550 c.g. en de helft van zeven jonge beesten, waarvan de
voogden een lijst krijgen, waarmee zij tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 21-06-1720 danken Hendrick en Grietien hun voogden
voor de administratie van hun vaders goederen en op 23-04-1726 doen
Harmen en Cornelis hetzelfde.

Wed. van N. Hartogh
Voogd
Voogd

DATUM:

26-02-1715

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

DATUM:

Echtpaar

28-02-1715

Wed. van Egbert Smit
Voogd
Voogd

271

Moeder

Moeder

766

768

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 306
Volmacht

onroerend goed

Een stuk land
Oosterwolde

comparanten

Sorijn, Margreta Sophia
Lemker, secretaris
Brinck, Frans Driessen

DATUM:

11-05-1715

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. H. D. Brinck
Zwager

samenvatting

Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan haar zwager Frans
Driessen Brinck om namens haar het aandeel in een stuk land in
Oosterwolde, dat haar echtgenoot van zijn vader heeft geërfd, te verkopen
en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 306
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berents, Margareta
Wesop, Egbert van
Robberts, Jannes

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Ewalt Lobberinck als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ4 c.g., waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

10-09-1715

Wed. van Arnolt Lobberinck
Voogd
Voogd

Moeder

Bladzijde 306v is blanco.
769

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 307
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat, hoek Morrensteeg

comparanten

Egmont, Nicolaas
Pré, Anna du
Cemp, Catharina

samenvatting

DATUM:

11-03-1697

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Backers

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Catharina Cemp een bedrag van
ƒ150 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun

272

woonhuis.

770

771

772

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 307v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Martens, Neeltje
Conjet, Frans
Bruins, Ide

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Anthoni en Marten
Conjet als vaders erfdeel te hebben gereserveerd één dukaton ieder 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 99
onderwerp

FOLIO: 307v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat, hoek Morrensteeg

comparanten

Egmondt, Nicolaas
Pré, Anna du
Kemp, Catharina

DATUM:

15-02-1699

Wed. van Steven Conjet
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

19-03-1698

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Backer

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Catharina Kemp een bedrag van
ƒ150 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun
woonhuis, waar nog een verplichting op rust t.b.v. schuldeiseres.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 308
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Strater, Nicolaas
Berents, Dirck
Dick, Willem van

samenvatting

Comparant, sergeant, verklaart voor zijn minderjarige zoon Jannes Strater

DATUM: 28-10-1698

Wdn. van Geertruit van Liet
Voogd
Voogd

273

Vader

een bedrag van ƒ6 c.g. en belooft hem lezen en schijven te laten leren en te
doen wat van een goed vader wordt verwacht, waarmee de voogden
tevreden zijn.

773

774

775

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 308v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat, hoek Morrensteeg

comparanten

Egmondt, Nicolaas
Pré, Anna du
Kemp, Catharina

DATUM:

05-08-1699

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Backer

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Catharina Kemp een bedrag van
ƒ100 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun huis,
waar nog een schuld van ƒ300 op rust t.b.v. schuldeiseres.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 309
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Harms, Neeltje
Jansen, Reijnder
Noordt, Evert van de
Jansen, Willem

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Reijnt, Harmen,
Feijgjen en Lubbichjen Jans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een
bedrag van ƒ260 c .g. samen, te versterven van het ene kind op het andere,
de jongens bij volwassenheid ieder een 2-jarig kalf en de meisjes een bed
met toebehoren en 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

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 309
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

03-03-1701

Wed. van Jan Reijntsen
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM: 19-02-1707

274

Moeder

776

777

comparanten

Schults, Nicolaas
Ems, Andries van
Einberen, Henrick van

Wdn. van Ida Langenburg
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Elisabeth Schults als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. en de lijfstoebehoren
inclusief het zilver/goud en enig meubilair, afkomstig van moederszijde 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 99
onderwerp

FOLIO: 309v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dirks, Nijsien
Marienberg, Jan Teunissen van der
Vogel, Rutger Willemsen

samenvatting

Comparante, dochter van wijlen Dirk Antonij en haar echtgenoot Willem
Gerritsen Bos, verklaren de bovengenoemde voogden in plaats van Antonij
Dirks en Jan Simons wegens goede administratie van het kinderbewijs en
van hetgeen door versterf van broers en zusters aan haar toegekomen is,
sinds 24-06-1690, te danken en te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 309v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Neeltijn
Jurriaensen, Arent
Dijck, Jacob van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Maria, Arent, Jan,
Henrick, Hermtijn en Sara Gerbrants als vaders erfdeel te hebben
gereserveerd de lijfstoebehoren, waarvan de voogden een lijst hebben
gekregen en belooft hen lezen,schrijven en een handwerk te laten leren; bij
overlijden wordt het kindsdeel tussen de kinderen en de moeder verdeeld,
de oudste dochter krijgt het bijbeltje met zilverbeslag, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

DATUM:

20-04-1707

Comparante
Voogd
Voogd

En echtgenoot

08-10-1707

Wed. van Gerbrant Arentsen
Voogd
Voogd

275

Vader

Moeder

778

779

780

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 310
Kinderbewijs

DATUM:

24-05-1710

onroerend goed

Huis, erf en where
Brunnepe, St. Nicolaasdijk

comparanten

Jans, Niese
Snel, Claes Jansen
Dijck, Jan Cornelissen van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Jacobsen als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g. waarvoor haar huis als onderpand
dient, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 310
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sluijter, Nicolaas
Vollenovius, Arnoldus

Wed. van Jacob Mulder
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

09-12-1710

Borg
Begunstigde

Ontvanger

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld in plaats van ds Joanius
Vollenovius voor Arnoldus Vollenovius als ontvanger van het havengeld van
deze provincie, voor wie ook burgemeester A. Eeckhout borg staat.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 310
Transport van rechten

onroerend goed

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

comparanten

Sluijter, Nicolaas
Valkenburgh, mr Gijsbert
Tangena, Hendrick

samenvatting

Comparant verklaart te hebben overgedragen aan mr Gijsbert Valckenburgh
zijn recht op de mobiele goederen van diens schoonzoon Hendrick Tangena
wegens een schuld van ƒ291-10 c.g. voor huishuur en schoorsteengeld van
comparants huis, dat Gijsbert Valckenburg aan comparant heeft belooft te
betalen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

276

31-12-1712

Comparant
Begunstigde
Schuldenaar

Serviesmeester

781

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 310v
Verklaring

DATUM:

13-08-1714

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Munt, Nicolaas
Munt, Geertruidt
Groenvelt, Johan

samenvatting

Comparant verklaart met handtasting dat hij aan zijn nicht Geertruidt Munt
uit Hoorn de erfenis die hij heeft gekregen van Geertjen Pieters Campen
heeft overgedragen zonder enig voorbehoud. Verder verzoekt hij Johan
Groenevelt, arts en oud-schepen van Hoorn, zijn nicht te helpen en haar met
raad en daad bij te staan bij het verkrijgen van die erfenis, waarvoor
comparant hem dank verschuldigd is.

bijzonderheden

Geen

Comparant
Begunstigde
Begeleider

Arts – oud-burgemeester
Nicht - Hoorn
Arts - Hoorn

De bladzijden 311 t/m 324v zijn blanco.
782

783

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 325
Kinderbewijs

DATUM: 09-05-1707

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Welle, Oloff ter
Schrijver, Tobias
Oosten, Abram ten

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Claasijn en Gerrit
ter Welle als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 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.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 325
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heerde, Oloff Jansen van
Joncker, Jan
Wijncoop, Arent

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Oloffs van Heerde 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
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 19-01-1717 dankt Jan Olofsen zijn voogden en
vrijwaart hen van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Albertien Jans ten Oosten
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 11-05-1707

277

Wdn . van Annichjen Jans
Voogd
Voogd

Vader

De bladzijden 325v t/m 327v zijn blanco.
784

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 328
Kinderbewijs

DATUM:

31-03-1714

onroerend goed

1. Een hof
Kampen, Heilensteeg, tussen de hoven van Brouwer en Elseneur
2. Huis, erf en where
Kampen, adres niet vermeld

comparanten

Egberts, Hendrickien
Goutum, Jan van
Saleker, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Hendrick Hendricks van
der Maten als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een hof, de helft van
haar woonhuis, een bedrag van ƒ150 c.g. en een bed met toebehoren,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Wed. van Hendrick van der Maten
Voogd
Voogd

Moeder

De bladzijden 328v t/m 336v zijn blanco.
785

786

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 337
Verklaring

onroerend goed

Erf in Dronten

comparanten

Bondam, Peter
Steenbergen, Aleida
Putten, Henrick van

DATUM:

28-10-1697

Comparant
Schuldeiseres
Schuldenaar

Wed. A. Herweijer

samenvatting

Comparant verklaart aan Aleida Steenbergen op 02-05-1698 te betalen een
bedrag van ƒ1000 c.g. met rente als kooppenningen van een tiende deel van
een erf in Dronten door de heer Henrick toe Putten te betalen uit hoofde van
een schuldbekentenis dd 28-05-1689 die nu door schuldeiseres is geroyeerd.
NB. In de kantlijn: op 23-04-1698 meldt Aleida Steenbergen van comparant
ƒ1000 met rente te hebben ontvangen, die schuldenaar had moeten betalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 337
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Groenestraat, tot achteraan de wheren van Kuijper en Vrijdag

comparanten

Vall, Pieter du
Roeloffs, Lammichjen
Linnenwevers Gilde

DATUM:

22-11-1697

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

278

Echtpaar

787

788

789

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan het Linnenwevers Gilde een
bedrag van ƒ140 v.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt
hun huis.
NB. In de kantlijn: op 10-07-1709 melden de gildemeesters Tobias Schrijver
en Peter Harkes van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 337v
Afrekening

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Olican, Pieter
Crouwel, Adam

samenvatting

Comparanten, curatoren in de boedel van Geertien Evers, verklaren
tegenover de heren hoofdlieden van het Buiten Espel een overzicht te geven
van schulden en baten: tegoeden ƒ206-4 en schulden ƒ649-16, te verdelen
onder de schuldeisers.

bijzonderheden

Details in de akte.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 338
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Craanhals, Pieter Claassen
Craanhals, Pieter en Jannichjen
Rensterdt, Gerrit
Swaanenbergh, Pieter Dircksen

DATUM: 16-03-1698

Curator
Curator

DATUM: 30-03-1698

Erfgenaam
Erfgenamen
Voogd
Voogd

Erven J. C. Craanhals

samenvatting

Comparanten verklaren hun voogden te danken voor de goede administratie
van hun ouderlijke goederen en hen te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 338v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, hof en where
Brunnepe, St. Nicolaasdijk, tussen Reijnders en Brasser

comparanten

Lambers, Petertje
Lemker, secretaris

DATUM: 30-08-1698

Schuldenares
Momber

279

Wed. Jan Simonsen

Wolters, Aert
Lambertsen, Lambert

790

791

792

Schuldeiser
Schuldeiser

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen van
Anthonij Dircksen een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als
speciaal onderpand stelt zij haar huis.

bijzonderheden

Zie Apostille dd 30-08-1698.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 339
Kinderbewijs

onroerend goed

Hof
Kampen, buiten de Claverpoort

comparanten

Horst, Peter van der
Ootmarsen, Jan Jansen v.
Munnen, Jan Arentsen van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Christina van der Horst
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van een hof en de
lijfstoebehoren met zilver/goud en contant geld zoals vermeld in de
inventaris in bezit van de voogden. Verder belooft hij haar lezen, schrijven
en naaien te laten leren en te doen wat een goede vader betaamt, waarmee
de voogden tevreden zijn. De vader heeft het vruchtgebruik van de
goederen.
NB. In de kantlijn: op 22-10-1699 melden de voogden dat enige goederen
van zilver/goud zijn verkocht en ƒ729-16-12 hebben opgebracht die onder
hun berusting zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 339v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritsen, Peter
Campen, Beert Lambertsen van

samenvatting

Comparant verklaart zijn voogd te danken voor de goede administratie van
de erfenis van zijn grootvader, Lenart Nurel van Cour en vrijwaart hem van
alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 99

FOLIO: 339

DATUM:

19-01-1699

Wdn. van Maria Jansen
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 09-06-1699

Comparant
Voogd

DATUM: 18-10-1699

280

793

794

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Achter de nieuwe Muur, waar het wapen van Rome hangt

comparanten

Wieringen, Peter van
Eeckhoudt, Anthonij
Vollenhoove, Arnold

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over Henrick van
Wieringen een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stelt hij zijn huis, thans bewoond door Egbert Goltbeecke.

bijzonderheden

Zie Apostille dd 29-08-1699.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 340
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Fontenelle, Piere de la
Salomon, luitenant
Saas, Samuel

DATUM:

19-12-1699

Wdn. van Anna Elisabeth C. le Riche
Voogd
Voogd

Vader
Chirurgijn

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Anthonij en Wilhelmina
Maria de la Fontenelle als moeders erfdeel te hebben gereserveerd alles wat
zij zullen erven van hun grootvader Johannes le Riche en hun grootmoeder
Clara Arents en belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren en te
doen wat van een goede vader wordt verwacht, waarmee de voogden
instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 340v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Smitt, Peter
Arentsen, Jan
Smitt, Melcher Arentsen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Evert Petersen Smitt als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bijbel met zilver beslag of ƒ10
c.g. en belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te
doen wat van een goed vader wordt verwacht, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

281

19-04-1700

Wdn. van Hermtjen Gerrits
Voogd
Voogd

Vader

795

796

797

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 340v
Schuldbekentenis

DATUM: 18-11-1700

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Selles, Peter Fransen
Reggers, dr Egbert

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan dr Egbert Reggers een bedrag van
ƒ32 c.g. wegens een restant hof en huishuur, dat hij wekelijks met ƒ1 c.g. zal
aflossen, waarvoor hij zijn nieuwe wagen met wielen met ijzer beslag, als
onderpand stelt evenals een portie hooi op zijn zolder.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 341
Schuldbekentenis

onroerend goed

Hof
Kampen, buiten de Claterpoort, tussen Eckelboom en Schaap

comparanten

Horst, Peter van der
Sallick, Hijltje Jans van
Ekelens, Jan van
Erkelens, Samuel van
Bosch, Andries

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM: 18-02-1701

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen
van Hermen Dircksen Bosch en Aeltjen van Erkelens, een bedrag van ƒ200
c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun halve hof.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 341v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Severijn, Peter
Sweertsen, Gerrit
Hermsen, Frerik

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Margrieta Peters als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een halve rijksdaalder en belooft
haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed vader
moer doen, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 15-08-1701

Wdn. van Anna Jacobs
Voogd
Voogd

282

Vader

798

799

800

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 341v
Kinderbewijs

DATUM: 08-11-1701

onroerend goed

Een katerstede
Terwolde, bij het Blokhuis

comparanten

Cappert, Peter Hermsen
Nes, Henrick van
Brouwer, Herman

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jacomina en Hermen
Peters als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een aandeel in de
katerstede die hun moeder bezat, nu in gebruik bij Jan Berentsen Voorts,
hun moeders deel van het huis van hun grootvader en de lijfstoebehoren
m.n. een gouden pinkring, diverse zilveren voorwerpen en kledingstukken en
belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te
doen wat een vader schuldig is te doen, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 16-06-1721 danken de pupillen hun voogden voor de
goede administratie van hun moeders goederen en vrijwaren hen van alle
aanspraken.

bijzonderheden

Details in de akte.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 342v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Davids, Pieter
Hermsen, Pieter
Jansen, Tijleman

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon David Pieters als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd één dukaton en belooft hem lezen, schrijven
en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede vader betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 342v
Verklaring

onroerend goed

Huis, hof, erf en where
Kampen, Vloeddijk

comparanten

Tardij, Pierre
Bucq, Jakelina de Le
Lemker, secretaris

samenvatting

Comparant verklaart met handtasting af te zien van de koop van een huis
nagelaten door Louis de Le Bucq, mits Jakelina de Le Bucq en haar

Wdn. van Neeltien Cornelis
Voogd
Voogd

DATUM:

02-02-1702

Wdn. van Willemina Herms
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

Vader

10-02-1702

Comparant
Comparante ter andere zijde
Momber

283

e

broers/zuster hem garanderen de 50 penning en het oortjesgeld, zo deze
gevorderd worden, te betalen, tevens de kosten van de briefwisseling over
deze kwestie. Comparante accepteert dit met handtasting.

801

802

803

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 343
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksen, Peter
Wijncoop, Arent
Lubbertsen, Joost

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrick en Annichjen
Peters als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g. te versterven
van het ene kind op het andere en de lijfstoebehoren, die verkocht zullen
worden 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.
NB. In de kantlijn: op 15-05-1719 dankt Annechjen haar voogden en op 1302-1722 doet haar broer hetzelfde.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 343v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Scholte, Peter Jansen
Veene, Jan van den
Visscher, Barthold Gerritsen

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 343v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

04-03-1702

Wdn. van Jannichjen Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

284

01-05-1702

Wdn. van Marrichjen Jacobs
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

22-11-1703

Vader

804

805

806

comparanten

Feijt, Peter Gerritsen
Weijman, Jan Weijersen
Weteringe, Gerrit van de

Wdn. van Aeltjen Peters Raam
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Helena Peters als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd één dukaton 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 99
onderwerp

FOLIO: 344
Schuldbekentenis

onroerend goed

Twee huizen , erven en wheren naast elkaar
Brunnepe, tussen Jan met de Wijven en Peter Jansen

comparanten

Hermsen, Peter
Lubbertsen, Joost
Wijncoop, Arent

DATUM:

Vader

20-06-1704

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over zijn kinderen een
bedrag van ƒ75 c.g. tegen ƒ3-15 per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij
twee huizen in Brunnepe.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 344
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Herms, Petertijn
Marck, Hermen Martsen
Jansen, Claes

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Paul Jansen als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ20 c.g. en belooft hem lezen, schrijven en
een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 344v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

03-10-1704

Wed. van Jan Pauelsen
Voogd
Voogd

DATUM: 20-11-1704

285

Moeder

comparanten

807

Swaneburgh, Peter
Cominck, Jacob

Borg
Begunstigde

Ontvanger

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld voor een bedrag van ƒ350
c.g. ten behoeve van Jacob Cominck, pachter van de brandewijn accijns en
tevens voor de boete aan de erven wegens fraude door Gerrit Zuijters.
NB. In de kantlijn: op 27-08-1706 melden Jacob Cominck, Jan van Berkum
en Jannes van Wieringen comparant te ontslaan van zijn borgtocht.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 344v
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Camen, Philips van
Scheeper, Hermannus

samenvatting

Comparant, voogd over de kinderen van Dirck Jansen van Thoor en Janneke
Wilts, verklaart een volmacht te verstrekken aan zijn mede-voogd
Hermannus Scheeper om de vaste goederen in het Land van Casant[!] te
beheren, te verhuren, e.d.; bij verkoop is goedkeuring van Schepenen en
Raad en voogden nodig. De tijdelijke volmacht aan Wijcher Overbos wordt
hierbij herroepen.

DATUM: 03-03-1705

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Voogd
Voogd

bijzonderheden

808

809

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 345
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobsen, Pijter
Erkelens, Rogier
Coen, Jan

DATUM:

10-08-1705

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Aangeklaagde

Advocaat

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Rogier Erkelens om
zijn zaken waar te nemen met name in zijn procedure tegen Jan Coen
wegens een sluitmandje met daarin ƒ100 dat comparant aan hem had
meegegeven en waarvoor hij schadeloos wil worden gesteld.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 345
Kinderbewijs

DATUM:

286

18-06-1706

810

811

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Haan, Pieter de
Wijnsanck, Berent
Drabbardt, Thomas

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henricus en Wilhelmus
Peters als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ5 c.g. samen 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 99
onderwerp

FOLIO: 345v
Onderpand

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat

comparanten

Homma, Petrus
Kemp, Catrina

Wdn. van Jannichjen Claas
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

15-07-1706

Begunstigde
Overledene

Wed. Backers

samenvatting

Comparant heeft een kapitaal van ƒ2000 c.g. uit de boedel van Catrina Kemp
ontvangen om te beleggen als fideicommis en stelt daarvoor als onderpand
zijn woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 01-05-1719 melden de curatoren over Catharina
Raterink, weduwe Homma, het genoemde verband van alle fideicommis op
dit huis op te heffen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 345v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dijck, Peter van
Dijck, Willem van
Leussinck, Willem

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Egbert Dijck als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g., een boekje met
zilver beslag, een gouden ring zonder steen en een zilveren bel. Hij 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

DATUM: 09-10-1706

Wdn. van Aeltjen van Nuchtrop
Voogd
Voogd

287

Vader

812

813

814

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 346
Volmacht

onroerend goed

Een stuk land

comparanten

Hillebrants, Peter
Sijbrants, Hillebrant
Rijdtbergh, Gerrit
Jans, Marregijn

DATUM:

24-03-1707

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde
Schuldenares

Nomine uxoris
Idem
Wed. J. Peters

samenvatting

Namens hun echtgenoten, geven comparanten een volmacht aan Gerrit
Rijdtbergh om namens hen de nog te betalen kooppenningen te innen die
Marregijn Jans verschuldigd is wegens de aankoop van een stuk land.
Verder al hun zaken waar te nemen en te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 346
Kinderbewijs

onroerend goed

1. Een stuk land
Oosterwolde, aan de Kleine Woltweg
2. huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, hoek Koldenovensteeg

comparanten

Werff, Peter van der
Ems, Andries van
Oostendorp, Daniel

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochters Theodora en Anna
Kristina van der Werff als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een
bedrag van ƒ450 c.g. samen en belooft hen lezen, schrijven en naaien te
lasten leren en te doen wat een goede vader betaamt, waarmee de voogden
instemmen.
NB. In de kantlijn: op 04-03-1718 meldt de vader het bewijs aan Anna
Cristina nog aan te vullen met een stuk land, waarvoor zijn huis onderpand
is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 346v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bernars, Petrus
Ridders, Anna
Tolhuis, Joan

samenvatting

Comparant, scholtis, verklaart een volmacht te verstrekken aan Joan Tolhuis
om namens hem zijn aanspraken in de stad Kampen in der minne en zo
nodig gerechtelijk, in te vorderen; speciaal om van de stad of van de

DATUM: 11-08-1707

Wdn. van Machtelt Oostendorp
Voogd
Voogd

DATUM:

07-07-1707

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

288

Vader

Echtpaar

ontvanger der Domeinen zodanig traktement of pensioen te ontvangen dat
aan de muntmeester Jacob Ridder wegens het stilstaan van de stadsmunt,
was toegekend en waarop comparant, als erfgenaam van de muntmeester,
recht heeft.

815

816

817

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 346v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Goden, Peter
Decker, Jurrien
Scholte, Tobias

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Peter en Lucas Goden
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ2 c.g. en belooft hen lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 347
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Eune, Peter van
Hogenkamp, Margreta
Jans, Adam
Vesterinck, dr Henrick

samenvatting

Comparanten verklaren een volmacht te verlenen aan dr Henrick Vesterinck
om hen te helpen bij hun aanspraak op de boedel van Menso Hogencamp en
alles te doen om de boedel te behouden en daarna bij comparanten verslag
uit te brengen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 347v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hulsenaar, Pieter
Hoedt, Jannichjen

DATUM:

19-03-1708

Wdn. van Elisabet Koppelmans
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 24-05-1709

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

26-11-1709

Comparant
Comparante

289

Echtpaar

Nomine uxoris

Ketten, Bernhardt van der
Frankendael, Davidt

818

819

820

Voogd
Voogd

samenvatting

Namens zijn vrouw dankt comparant haar voogden voor de goede
administratie van de goederen geërfd van haar broer Simon Hoedt en belooft
hen te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 347v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willems, Petertijn
Heerde, Jan Tijm. van
Jelissen, Daniel

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Hermina Hermens als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12 c.g. en belooft haar lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 348
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Basters, Pietertien
Stavast, Sander
Simonsen, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan, Anna Maria en
Elisabeth Heriks als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ24 c.g. samen
of haar beste weefgetouw, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 348
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hof en stal
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Dijck, Peter van

DATUM: 12-05-1712

Wed. van Herman Jansen Nijenhuijs
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 29-10-1712

Wed. van Berend Heriks
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 15-08-1713

Schuldenaar

290

Echtpaar

Boele, Aeltjen
Stolte, Jan

821

Schuldenares
Schuldeiser

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Stolte een bedrag van ƒ400
c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 01-06-1728 meldt Pieter Oedekerk namens schuldeiser
van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 348v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Weteringe, Petrus van de
Weteringe, Hendrick van de

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te stellen voor zijn zoon Hendrick, die voor de
helft verantwoordelijk is voor het Boek van het Bestiaal.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

30-07-1715

Borg
Begunstigde

Burgemeester
Zoon

De bladzijden 349 t/m 366v zijn blanco.
822

823

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 367
Kinderbewijs

DATUM:

08-10-1711

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritsen, Abraham
Strick, Berend
Stevens, Dirck
Freriks, Cornelis

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Gerrit Abrahamsen als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300 c.g., 25 el
hemddoek, een kalf en een boek met zilverbeslag of ƒ12 c.g., waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 367
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berents, Anna Maria

Wdn. van Trientien Frericks
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

12-01-1712

Wed. van Han Jurriaan Serkeler

291

Vader

Moeder

Tijssen, Geert
Santen, Geurt

824

825

826

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Caspar Serkeler als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd één rijksdaalder 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 99
onderwerp

FOLIO: 367
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gulick, Adriana van
Nieuburgh, Hendrick
Reindersen, Timen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Joannes, Berend en
Geertien van Eimberen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een
daalder samen, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 367v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bartels, Aeltjen
Wijnvoorden, Rijck van
Reijnders, Bartolt

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Willem
Lambertsen van Schellen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een
bedrag van ƒ1200 c.g. samen, te versterven van het ene kind op het andere
en op de leeftijd van 20 jaar nog een paard, tenzij ze een handwerk willen
leren en belooft hen lezen en schrijven te laten leren en te doen wat van een
goede moeder wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 368
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

21-01-1712

Wed. van Wijcher van Eimberen
Voogd
Voogd

DATUM:

04-02-1712

Wed. van Lambert van Schellen
Voogd
Voogd

DATUM: 27-02-1706

292

Moeder

Moeder

827

828

829

comparanten

Willems, Swaantien
Lambertsen, Merten
Willemsen, Jan
Willemsen, Henrick

Wed. van Henrick Willemsen
Voogd
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Willem Henricksen als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en 13 el doek 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 99
onderwerp

FOLIO: 368
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Annegijn
Grotenhuijs, Henrick
Amesfoort, Peter van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Catrina Grotenhuijs
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd drie zilveren dukatons en belooft
haar lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 368v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Diepenheim, Adolf van
Camenerus, J.

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan J. Camenerus om
namens hem te vorderen van de erfgenamen van Kamperveen de nog
openstaande rekening van een nieuw scheprad met toebehoren voor de
watermolen, gemaakt volgens goedgekeurd bestek.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 368v
Schuldbekentenis

DATUM:

07-04-1712

Wed. van Hermen Grotenhuijs
Voogd
Voogd

DATUM:

293

Moeder

11-04-1712

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Moeder

19-05-1712

Mr. Timmerman
Procurator

830

831

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Kalverhekkenweg, tussen Sneiter en van de Weteringe

comparanten

Willemsen, Albert
Herms, Aeltien
Olthuis, Willem
Post, Steven

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over Steven
Lambertsen, minderjarige zoon van schuldenares en Lambert Rutgersen,
een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij hun huis

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 369
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roelofs, Annegien
Willemsen, Willem
Rijcken, Tomas

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Annegien Mertins als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3-3, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 369
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Brunnepe, tussen A. H. Strickert en Bruijnsen

comparanten

Henricks, Annegijn
Stickert, Gerrit Albertsen
Jansen, Klaas

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Marregien Jans
Stickert als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een huis in Brunnepe en
belooft haar lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

02-07-1712

Wed. van Mertin Mertinsen
Voogd
Voogd

DATUM:

294

Moeder

10-10-1712

Wed. van Jan Albertsen Stickert
Voogd
Voogd

Moeder

832

833

834

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 369v
Kinderbewijs

DATUM:

18-11-1712

onroerend goed

1. huis, erf en where (woonhuis)
Kampen, Nieuwstraat
2. huis, erf en where
Kampen, Geerstraat, bewoon door Anna Pijters
3. huis, erf en where
Kampen, Geerstraat, bewoond door Berend Jansen
4. huis, erf en where
Kampen, Cellebroedersweg, naast de stadswal, bij de poort
5. huis, erf en where met stal
Kampen, tussen van de Grunde en de wed. Erkelens

comparanten

Haane, Albert de
Pastoor, Jurrien
Kroff, Klaas

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Berend Willem de Haane als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van diverse huizen, verder
de helft van de boekschulden bedragend ƒ3734-5-10. De helft van
schuldbekentenissen, lijfrenten en goederen ad ƒ4721-19-11, een bouwkamp,
een legaat van ƒ100, linnen, zilver, de lijfstoebehoren, juwelen e.d., waarvan
een inventaris is gemaakt. De vader heeft het vruchtgebruik en belooft te
doen wat van een goed vader mag worden verwacht, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Zie de akte voor details.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 370v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Koornmarkt, tussen Frericks en de wed. Jansen

comparanten

Reinders, Albert
Meer, Mattijs ter
Dijck, Jan van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Femmegien Alberts als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ¼ deel van een huis, het zilverwerk,
een testament met zilver beslag en een bed met toebehoren, waarmee de
voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 18-03-1718 meldt de vader, na zijn hertrouwen, nog ¼
deel van het huis aan het kindsdeel toe te voegen; op 05-12-1721 melden de
voogden Klaas Gast en Henrick Lankhorst dat het huis in kwestie is verkocht
en een ander onderpand noodzakelijk is; op 21-12-1731 dankt Femmigjen
Alberts met haar echtgenoot Hendrik Jansen haar voogden.

bijzonderheden

Geen

RAK 99

FOLIO: 370v

Wdn. van Mechteld van Reenen
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 01-12-1712

Wdn. van Jannetien Remmels
Voogd
Voogd

DATUM: 15-12-1712

295

Vader

835

836

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Drees, Annegijn
Geerts, Willem
Post, Jan Stevensen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geertien, Jan, Kunne
Geert Buijcksen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ100 c.g. en
een bed met toebehoren, de zonen ieder een paard en de dochters een koe
en belooft hen lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 371
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hillebrant, Assuerus
Kaldekerck, Jannes
Trentswegh, Jannes

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Geertruidt Assuerus als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd de erfenis van diens grootmoeder,
een boek met zilverbeslag, een barnstenen ketting met een gouden slotje,
diverse kledingstukken 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 99
onderwerp

FOLIO: 371
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis en land te Rijssen

comparanten

Munster, Aeltien van
Hulleman, Hermen
Leiden, Arent van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gerrit, Johanna
Elisabeth en Hendrina van Munster als vaders erfdeel te hebben
gereserveerd ieder een bedrag van ƒ150 c.g. waarvoor zij als onderpand stelt
het geld dat zij nog van Gerrit Smit tegoed heeft, ƒ160 c.g., een stuk land in
gebruik bij Willem Banis te Rijssen, nog een bedrag van ƒ100 gevestigd op
het huis in Rijssen door Willem Petersen bewoond en haar inboedel; de zoon
krijgt kleding van zijn vader en de dochters krijgen t.z.t. alle lijfstoebehoren
van hun moeder, alles te versterven van het ene kind op het andere,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Wed. van Buijck Geerts
Voogd
Voogd

DATUM:

20-01-1713

Wdn. van Maria Kaldekerck
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

22-04-1713

Wed. van Arent van Munster
Voogd
Voogd

296

Moeder

Moeder

837

838

839

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 371v
Kinderbewijs

DATUM:

02-06-1713

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rerloffs, Albertjen
Roeloffsen, Teunis
Tramp, Albert Henriksen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Roeloff en Jannichjen
Arents als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12 c.g. en belooft hen
lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 372
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jennings, Anna
Zaller, Melchert ‘t
Sorg, Blasius

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Anna Roep als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ750 c.g. en belooft haar
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 15-08-1735 meldt Jan van Kalker namens Annigjen
Clasen Roep, wonend op het Hogeland, provincie Groningen, haar voogd
Blasius Sorg te danken voor zijn administratie en te vrijwaren van alle
aanmaningen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 372
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Buijler, Anna
Zaller, Melcher ‘t
Buijler, Hans

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Christiaan Ruijser als

Wed. Arent Jansen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

12-06-1713

Wed. van Nicolaas Roep
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 09-03-1714

Wed. van Steffen Ruijser
Voogd
Voogd

297

Moeder

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ150 c.g. en belooft
hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat van een
goed moeder wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn. De
moeder geniet het vruchtgebruik.

840

841

842

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 372v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bartels, Aeffjen
Bartelsen, Jan
Boltert, Jan Luchjes

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan, Aeltjen, Bartelt,
Hermen en Jochum Arents als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een
bedrag van ƒ500 c.g. en de lijfstoebehoren, aan de jongens een vaars en de
meisjes 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.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 372v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Adams, Albert
Adams, Steven
Beeckman, Jan Willemsen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Adam en Merrichjen
Albers als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 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 99
onderwerp

FOLIO: 373
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dijck, Arent van

DATUM: 25-06-1714

Wed. Aert Herms
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 04-05-1715

Wdn. van Jannichjen Claas
Voogd
Voogd

DATUM:

12-11-1715

Wdn. van Kunnegien Herms

298

Vader

Vader

Bisschop, Joan
Dorsten, Anthoni van

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Anna en Margaretha
van Dijck als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ200 c.g. samen en
alle lijfstoebehoren, die onder de vader blijven berusten, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

De bladzijden 373v t/m 382v zijn blanco.
843

844

845

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 383
Verklaring

DATUM:

08-07-1697

onroerend goed

Een kamp land in Dronten

comparanten

Wieringen, Rutger van
Tongeren, Jan van
Linde, Jan van der

samenvatting

Comparant verklaart binnen zes weken te zullen betalen aan Jan van
Tongeren en Jan van der Linde een bedrag van ƒ58 c.g. als landhuur van een
kamp land in Dronten, dat hij en Jan van Barckum op vrouwendag 1697 (15
augustus) verschuldigd zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 383
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Hof met schuur
Kampen, Groenestraat,
2. Huis, erf en where cum annexis
Kampen, Vloeddijk, tussen Plancius en de erven Avercamp

comparanten

Veen, Rudolph
Nienburgh, Judith
Esvelt, Johanna van

Comparant
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

20-07-1697

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

IUD - Echtpaar
Gnd: Bruinech

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johanna van Esvelt een bedrag
van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
hof tussen de hof van van Barckum en de Linnenwevers Kamer en hun huis.
NB. In de kantlijn: op 27-04-1705 meldt de weduwe Brunningh van
bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 99

FOLIO: 383v

DATUM:

299

06-12-1697

846

847

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricks, Reijntjen
Ems, Andries van
Schelde, Lambert Jansen v. d.

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrick en Geerlich
Gerritsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd alle lijfstoebehoren en
een zilveren beker, waard ƒ36 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 99
onderwerp

FOLIO: 384
Verklaring

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Wieringen, Rutger van
Veen, Hermen Dircksen
Hulsbergen, Berend
Staal, Claas Petersen

samenvatting

Comparant verklaart aan Berend Hulsbergen te zullen betalen een bedrag
van ƒ33-10 c.g. namens Hermen Dircksen Veen en namens Claas Petersen
Staal ƒ40-10 c.g. als verschuldigde landhuur aan de ontvanger Steenbergen.
NB. In de kantlijn: op 04-08-1699 ontslaat de ontvanger Steenbergen Rutger
van Wieringen van zijn borgtocht.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 384
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rutgers, Rutgertien
Berentsen, Dirck
Jacobsen, Claas

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jennechien,
Annechien, Dirk en Toon als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk
honderd daalders, de meisjes een bed met toebehoren en de jongens een
paard, of eventueel ƒ50 c.g., alles te versterven van het ene kind op het
andere en de stad krijgt ƒ1258-6 c.g. aan landpacht; 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

Wed. van Gerrit van de Noordt
Voogd
Voogd

DATUM:

25-07-1698

Comparant
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

29-08-1698

Wed. van Toon Dirks
Voogd
Voogd

300

Moeder

Moeder

848

849

850

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 384v
Kinderbewijs

DATUM:

10-01-1699

onroerend goed

1. Huis, berg en bouwland
IJsselmuiden , Wilsumersteeg, etc.
2. vaste goederen in Wilsum, in het Middelblok, Grafhorst, Beiersmate,
3. huizen: Oudestraat, Btn Nieuwstraat, Groenestraat, Vloeddijk, op den Oord

comparanten

Ridder, Rijk
Tengberden, Theodorus v.
Barnarts, Petrus
Ems, Andries van

samenvatting

Comparant, burgemeester, verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan
Hendrik, Christiaen, Jacob, Lambert en Derk Ridder als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd een perceel goed, bestaande uit een huis, berg en
bouwland in IJsselmuiden; verder diverse vaste goederen, veel
waardepapieren; de helft van de inboedel, waarvan de inventaris bij de
voogden berust en belooft hen lezen, schrijven en alles te laten leren wat
nodig is. De vader heeft voorlopig het vruchtgebruik.

bijzonderheden

Alle details in de akte.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 386
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, hoek van de Morrensteeg

comparanten

Wieringen, Rutger van
Weert, Maria van de
Sluijter, Nicolaas
Hanius, Christina

Wdn. Catarina v. Tengberden
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader
IUD – bgm.
Scholtis Vlh.

07-02-1700

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Nicolaas Sluijter en diens
echtgenote een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun woonhuis, waar nog een verplichting op rust t.b.v.
Jan van de Weteringe.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 386v
Transport van vee

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

301

07-02-1700

comparanten

851

852

853

Wieringen, Rutger van
Weert, Maria van de
Sluijter, Nicolaas
Hanius, Christina

Verkoper
Verkoopster
Koper
Koopster

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren voor een bepaald bedrag over te dragen aan
Nicolaas Sluijter en diens echtgenote vijf melkkoeien, vier rode en een
zwarte, met het hooi, die zij zullen behandelen als hun eigen vee.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 386v
Transport van goederen

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wieringen, Rutger van
Weert, Maria van de
Velthoen, Jan

samenvatting

Comparanten verklaren voor een zeker bedrag aan Jan Velthoen te hebben
verkocht hun meubilair en bakkersgereedschap, zoals genoteerd in de
inventaris opgemaakt op 07-02-1700.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 387
Kinderbewijs

onroerend goed

Huizen Bovenpoorte, Heilesteeg, erf in Kamperveen, Achter de nieuwe Muur,
Venestraat, erf het Groot Oever, in Brunnepe

comparanten

Reuse, Reijer
Sluijter, Nicolaas
Linde, Jan van der

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hermen, Willem en Jan
Reuse als moeders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van de
onroerende goederen (of aandelen daarin), rentebrieven en obligaties etc.
zoals vermeld in de inventaris. Bovendien delen van de huisraad, goud/zilver
van de lijfstoebehoren en de goederen van zijn schoonmoeder; hij staat
garant met persoon en goederen.

bijzonderheden

Alle details in de akte.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 389
Verklaring

DATUM:

08-02-1700

Comparant
Comparante
Koper

DATUM:

Echtpaar

25-06-1700

Wdn. van Henrickien Schuijrmeijer
Voogd
Voogd

DATUM:

302

15-07-1700

Vader
Essayeur
Chirurgijn

854

855

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Steege, Rebecca ter
Lemker, secretaris
Docter, Jan Florissen
Schutte, Henrick Arents

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 389v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Veenhorst, Roeloff Henricksen
Dijck, Jacob Aertsen van
Grootenhuijs, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrina, Judith,
Elisabeth en Gijsebertus Roeloffs Veenhorst als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd een bedrag van ƒ200 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 16-02-1712 heeft Henrina Veenhorst met echtgenoot
Henrick Baaij haar voogden bedankt.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 389v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Marle, Reijnier van
Burgh, Hugo ter
Smitt, Willem

samenvatting

Comparanten, geautoriseerd door Schepenen en Raden, danken Willem
Smitt voor de goede administratie van de goederen van Hermen Albertsen
Ligger en beloven hem te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

Comparante
Momber
Voogd
Voogd

DATUM:

16-07-1703

Wdn. van Vrede Henricks
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

28-03-1704

Comparant
Comparant
Pupil

303

856

857

858

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 390
Kinderbewijs

DATUM:

29-01-1705

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat, naast Clamor ter Heide

comparanten

Storm, Roeloff Gerritsen
Storm, Jan Gerritsen
Storm, Jannes

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jannis en Henrick
Storm als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ700 c.g.
waarvoor zijn woonhuis als onderpand geldt, verder ieder een zilveren lepel;
de vader heeft het vruchtgebruik van de kindsdelen. Hij belooft hen lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat van een goed vader
wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 390v
Volmacht

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd de Moriaan
Leerdam, hoek van de Nieuwstraat

comparanten

Suijrewijns, Regina
Tengberden, secretaris v.
Slingerlant, Theodoor

Wdn. van Marregien Blats
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 10-03-1705

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. François de Lavie
Dordrecht

samenvatting

Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan Theodoor Slingerlant
om namens haar het geld te vorderen dat door advocaat Leenmans wordt
bewaard afkomstig van betaalde en onbetaalde huishuur van een huis in
Leerdam; bovendien van de weduwe van de ritmeester Pits de huishuur over
het jaar 1705 te eisen van gemeld huis. Gevolmachtigde krijgt ook het recht
het huis in kwestie te verkopen; hij wordt geacht verantwoording aan haar af
te leggen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 390v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hooghstraten, Rudolph van
Hooghstraten, Lumina van
Camenerus, Joan

samenvatting

DATUM:

31-03-1705

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Wed. Dompselaar
Procurator

Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan Joan Camenerus
om hun zaken waar te nemen en vooral om in Zwolle te vorderen de
huishuur die zij nog tegoed hebben, eventueel via een procedure en te doen
wat comparanten zelf gedaan zouden hebben.

304

859

860

861

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 391
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricks, Rensien
Dartelen, Henrick van
Leusinck, Wilhelmus

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Henrick van Dartelen als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g., zilveren
knopen en gespen, een testamentje met zilver beslag, een mes met zilveren
heft en de lijfstoebehoren 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 99
onderwerp

FOLIO: 391v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Erkelens, Rutger
Erkelens, Gosen

DATUM:

05-08-1705

Wed. van Jan van Dartelen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

20-10-1705

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Vader

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan zijn vader Gosen
Erkelens om zijn zaken waar te nemen en daarbij alles te doen wat
comparant zelf ook gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 391v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Erkelens, dr Rogier
Erkelens, Jacob Rutgersen

samenvatting

DATUM:

07-06-1706

Borg
Begunstigde

Broer - ontvanger

Comparant verklaart zich borg te stellen voor zijn broer Jacob Rutgersen
Erkelens in zijn functie van ontvanger van de verponding van Kamperveen
als garantie voor de correcte uitoefening van die functie.

305

862

863

864

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 392
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bosch, Rijck
Kaldenkerck, Lambert
Kork(?), Jan

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 392
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Haane, Rutger de
Vinck, Catrina de

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij hun mutueel testament dd 21-12-1706
onveranderd zullen laten, volgens de uiterste wil van Laurens de Haane
gepasseerd op 08-01-1707 voor Schepenen Herweijer en Eeckholt.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 392
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lemker, Rijckman
Lemker, Jan

DATUM:

13-08-1707

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

11-11-1707

Comparant
Comparante

DATUM:

Echtpaar

25-10-1708

Borg
Begunstigde

Ontvanger

samenvatting

Ingevolge de resolutie van gedeputeerden, heeft comparant zich borg
gesteld ten behoeve van de provincie voor zijn broer Jan Lemker als
ontvanger generaal in het kwartier van Vollenhove onder verband van al zijn
goederen.

bijzonderheden

Geen

306

865

866

867

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 392v
Borgstelling

DATUM:

11-04-1709

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bergh, Rijck van den
Voerman, Jan
Kleinhouwer, Femmetjen Claas

samenvatting

Comparanten verklaren beiden zich borg te hebben gesteld voor Femmetjen
Claas Kleinhouwer, erfgename van Claas Kleinhouwer, voor de eventuele
schulden van de boedel, met hun persoon en goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 392v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Albertsen, Reinier van
Vesterinck, dr Henrick
Borne, de pottenbakker van

Borg
Borg
Begunstigde

DATUM:

25-04-1709

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Schuldenaar

Zwolle
Schoonvader

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan dr Henrick Vesterinck
om namens hem van zijn schoonvader de beloofde bruidsschat te
ontvangen en te doen wat noodzakelijk is.
Op dezelfde dag meldt comparant er niet in geslaagd te zijn een borg te
vinden en belooft de uitspraak te accepteren.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 393
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Smitt, Roeloffjen
Eckelboom, Dirck
Hulsbergen, Berend

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hermen, Peter en
Lubberta Eckelboom als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag
van ƒ150 c.g. en de lijfstoebehoren 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:

13-07-1709

Wed. van Henrick Eckelboom
Voogd
Voogd

307

Moeder

868

869

870

871

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 393
Volmacht

DATUM: 14-11-1709

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ibink, Roeloff
Vestrinck, dr Henrick

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te hebben verstrekt aan dr Henrick
Vestrinck om namens hem hier en elders alle vorderingen te innen en de
nalatigen rechtens tot betaling te dwingen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 393v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Erkelens Rutgerszoon, Rutger
Erkelens, dr Rogier

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Zwartsluis

17-03-1710

Borg
Begunstigde

Broer - ontvanger

samenvatting

Comparant verklaart borg te staan voor zijn broer dr Rogier Erkelens als
e
e
ontvanger van het schoorsteengeld, het zoutgeld en de 1000 en 50 penning
van een deel van Kampen.
NB. In de kantlijn: op 04-06-1710 heeft ook oud-burgemeester Lulof zich
borg gesteld voor Rogier Erkelens als ontvanger; op 07-08-1719 stelt Jan
Willem Winter zich borg i.p.v. wijlen burgemeester Lulof.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 393v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Erkelens, dr Rogier
Craeme, Bernhard
Dijck, Cornelis van

DATUM:

01-05-1711

Borg
Borg
Begunstigde

Ontvanger

samenvatting

Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld voor Cornelis van Dijck
als ontvanger van de stadstol, als garantie voor de correcte uitoefening van
diens functie.

bijzonderheden

Geen

RAK 99

FOLIO:

394

DATUM:

308

03-06-1711

872

873

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, hoek van de Hofstraat

comparanten

Daniels, Rachael
Spincke, Piter ten
Weijman, Peter

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Janna, Jan, Daniel en
Berendina Berens Wijlinck als vaders erfdeel te hebben gereserveerd de
helft van haar woonhuis en belooft hen lezen, schrijven, naaien en een
handwerk te laten leren en te doen wat van een goede moeder verwacht
wordt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 394
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Bovenpoorte, strekkend tot achteraan de where van Poortenaar

comparanten

Camp, Roelof van de
Jurriaans, Annetijn
Lijndrajer, Lucas Petersen
Tijmens, Stijntijn

Wed. van Berend Jansen Wijlinck
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

06-11-1714

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Lucas Petersen Lijndrajer en
echtgenote een bedrag van ƒ500 c.g. tegen 5 procent per jaar, waarbij
vervroegd aflossen is toegestaan. Als speciaal onderpand stellen zij hun
huis, tussen Poortenaar en de weduwe Stanger.
NB. In de kantlijn: op 17-06-1729 meldt de echtgenoot van Aaltje Lijndrajer,
Gerhard Meijer, mede namens de andere kinderen van schuldeisers, van
bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 394v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. huis, erf en where
Kampen, Geerstraat, bewoond door Adam Roeter
2. huis, erf en where
Kampen, Groenestraat, t.o. de Hollandse tuin
3. vier huizen op de Vloeddijk, t.o. de St. Jacobssteeg
4. een huis t.o. de Munt; twee op de Burgwal

comparanten

Hooft, Rudolpha
Eeckhout, secretaris
Ness, Hendrick van
Hegemans, Maria

DATUM:

27-05-1715

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

309

Wed. Lambert Keppel
Echtpaar - hopman

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Hendrick van Ness en echtgenote
een bedrag van ƒ800 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand
gelden diverse vaste goederen in de stad. De rente zal worden betaald uit de
huuropbrengsten.

bijzonderheden

Details en namen van de bewoners in de akte.

De bladzijden 395v t/m 400v zijn blanco.
874

875

876

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 401
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wissink, Simon
Mom, Henrik
Lamberts, Aertien

DATUM:

28-08-1697

Borg
Schuldenaar
Schuldenares

Echtpaar

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld bij de Geestelijkheid van
Kampen ten behoeve van Henrik Mom en diens echtgenote voor twee jaar
huishuur die zij in mei 1699 verplicht zijn te betalen; Henrick Mom is niet
aanwezig.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 401
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dircks, Sara
Kloecke, Henrick
Moolenbeeck, Henrick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Johanna Jans Durckij
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een daalder 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 99
onderwerp

FOLIO: 401v
Transport van gelden

onroerend goed

Huis genaamd het Scheepje
Kampen, geen adres

comparanten

Weerreijt, Sacharias

DATUM:

27-06-1698

Wed. van Jan Durckij.
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 01-04-1699

Comparant

310

Echtpaar

Gerrits, Elisabeth
Grunde, Emanuel de

877

878

879

Comparante
Begunstigde

samenvatting

Comparanten verklaren te hebben overgedragen aan Emanuel de Grunde
een bedrag van ƒ100 c.g. met rente dat aan comparante op 26-02-1695 door
haar moeder Gijsbertje Henricks is uitbetaald als haar vaders erfdeel en
waarvoor haar huis als onderpand heeft gefungeerd.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 401v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, St. Jacobssteeg, tussen de wed. Wolsinck en Persijn

comparanten

Gerrits, Swaentien
Nuis, H.
Crael, Henrick
Tamboels, Machtelt

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Henrick Crael en echtgenote een
bedrag van ƒ100 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt
haar huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 402
Schuldbekentenis

onroerend goed

Hof
Kampen, buiten de Hagenpoort

comparanten

Passer, Sijmon,
Valckenier, Elias
Welink, Willem Jansen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Elias Valckenier een bedrag van
ƒ100 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als onderpand gelden zijn roerende en
onroerende goederen en speciaal verbindt Willem Jansen Welink voor dit
bedrag zijn hof tussen Willem Hermsen Gruiter en Hermen Denecamp.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 402v
Schuldbekentenis

DATUM:

25-04-1699

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

DATUM:

Wed. Hermen Gerritsen
Secretaris
Echtpaar

11-07-1700

Schuldenaar
Schuldeiser
Borg

DATUM:

311

09-10-1700

880

881

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Cellebroeders Nieuwstraat, t.o. de Rhijnvisgang

comparanten

Kuiper, Steven Jansen
Alberts, Claartje
Ems, Andries van
Westenenck, Wijghmoeda

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Andries van Ems en echtgenote
een bedrag van ƒ308 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij de helft van een huis tussen Gerrit Palte en de erven Jan
Reijnerssen Timmerman, waarvan de andere helft het eigendom is van Jan
Cornelissen van Gilhuijs.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 403
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Busche, jonker Simon Jacob ten
Boecop, Warnar toe
Doetichem, Joan van
Eeckhout, Henrick

samenvatting

Comparant heeft zijn voogden bedankt voor de goede administratie van zijn
ouderlijke goederen en belooft hen te vrijwaren van alle aanmaningen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 403
Transport van rechten

onroerend goed

Hof te Lottum

comparanten

Blanckevoort, Steven Gerhardt
Merwede, Adriaan Willem van der

DATUM:

DATUM:

20-07-1701

Comparant
Voogd
Voogd
Voogd

01-08-1701

Comparant
Koper

Bgmst

samenvatting

Comparant verklaart aan Adriaan Willem van der Merwede, burgemeester
van deze stad, te hebben overgedragen de aanspraken die hij heeft op de
erven van Thomas Haute? wegens nog niet betaalde kooppenningen van een
hof te Lottum, welke zaak nog hangende is voor het gerecht van het
drostambt van Salland.

bijzonderheden

Geen

312

882

883

884

885

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 403
Borgstelling

DATUM:

12-11-1701

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Faas, Samuel
Priholt, Daniel

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te stellen voor Daniel Priholt; dit is hem
verzocht door Jannes van Wieringen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 403v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wijchers, Stijne
Lambertsen, Martin
Everts, Noldus

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Willemtjen Henricks
Scheen 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 99
onderwerp

FOLIO: 403v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vos, Stoffer Hugo
Haan, Reijnder Jansen

samenvatting

Comparant, op het punt te vertrekken naar het leger, verklaart een volmacht
te verstrekken aan Reijnder Jansen Haan om zijn zaken waar te nemen en
alles te doen wat nodig is alsof comparant zelf aanwezig was.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 404
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

Borg
Begunstigde

DATUM:

Meester chirurgijn
Koopman – A’dam

24-02-1703

Wed. Henrick Willemsen Scheen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

31-03-1703

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

313

12-04-1704

886

887

888

comparanten

Abrams, Sara
Grodtschor, Willem Willemsen
Hardenberg, Willem Abrams

Wed. Willem Willemsen
Voogd
Voogd

Moeder

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Marrichjen Wilems als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd één 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 99
onderwerp

FOLIO: 404
Schuldbekentenis

onroerend goed

Windkorenmolen met behuizing cum annexis
Kampen, buiten de Cellebroederspoort

comparanten

Herms, Swijr
Gerrits, Berentijn
Swijrs, Henrick

DATUM: 10-11-1704

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Vader

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan hun (schoon)vader en
(schoon)moeder een bedrag van ƒ…. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun windkorenmolen.

bijzonderheden

Naam (schoon)moeder en geleend bedrag niet vermeld in de akte.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 404v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat, bewoond door ds Casparus Heimenbergh

comparanten

Grunde, Saris van de
Grunde, Jacobus van de

DATUM:

08-04-1705

Schuldenaar
Schuldeiser

Oom

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn oom Jacobus van de Grunde
een bedrag van ƒ250 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand
geldt zijn aandeel in een huis.
NB. In de kantlijn: op 23-11-1712 meldt schuldeiser te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 404v
Volmacht

DATUM:

314

22-06-1705

889

890

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bussche, jonker Simon ten
Vos, Nolle Gerrit
Michielsen, Gerbrant

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Schuldenaar

De erven van …

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Nolle Gerrit Vos om
namens hem te vorderen, eventueel gerechtelijk, van de erven van Gerbrant
Michielsen het bedrag dat zij over het jaar 1702 schuldig zijn wegens 17½
dagmaat lands achter Kuinre.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 404v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willems, Swaantijn
Lambertsen, Merten
Willemsen, Jan
Willemsen, Henrick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Willem Henricksen als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en een stukje doek van 13 el
en belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen
wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Naam vader niet vermeld in de akte.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 405
Borgstelling

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat

comparanten

Grunde, Saris van de
Grunde, dr Abram van de

DATUM:

27-02-1706

Wed. van …
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

05-03-1708

Borg
Begunstigde

De weduwe van …

samenvatting

Comparant verklaart borg te staan voor zijn moeder Alegonda van
Coeverden voor alle aanspraken en/of schulden de boedel betreffende; dit
in verband met de voorgenomen verkoop van hun huis, bedoeld om de
schulden van de boedel te betalen.

bijzonderheden

Geen

315

891

892

893

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 405
Kinderbewijs

DATUM:

21-06-1708

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pruijs, Swaantjen
Pruijs, Jan
Kaldekerck, Lambert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrick, Geertruidt en
Jurriaan Kock als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g. samen 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 30-10-1717 melden Geertruidt en Jurrien Kock hun
voogden te danken voor het beheer van hun vaderlijke goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 405v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Swijr
Arentsen, Jan
Jansen, Aart
Spaarleer, Gerrit

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Rutger en Aeltijn
Sweers als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ900
c.g. te versterven van het ene kind op het anderen en belooft hen lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat van een goede vader
wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 405v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Swijr
Voerman,Hermen
Gerrits, Lambert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Berentijn Jans als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300 c.g., de op
één na beste koe en een uitzet van linnen en wol naar behoren en belooft
haar lezen, schrijven en een handwerk te laten leren; de vader heeft het
vruchtgebruik van de goederen, waarmee de voogden tevreden zijn.

Wed. van Jan Kock
Voogd
Voogd

DATUM:

22-06-1708

Wdn. van Berentijn Rutgers
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

28-10-1709

Wdn. van Aeltien Jans
Voogd
Voogd

316

Moeder

Vader

894

895

896

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 406
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meulen, Sipke van der
Pastoor, Cornelis

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Cornelis Pastoor om
hen te vertegenwoordigen, in het bijzonder bij het proces over de
nalatenschap van de kornet Groenewalt, alhier overleden en dit te
bespoedigen en alles te doen wat noodzakelijk is, alsof comparant zelf
aanwezig was. Gevolmachtigde mag zijn volmacht doorgeven aan dr Rogier
Erkelens.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 406
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Adams, Steven
Sein, Wolter
Adams, Albert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Jannichjen Stevens als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ20 c.g. en belooft haar lezen en
schrijven te laten leren en te doen wat van een goed vader wordt verwacht,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 406v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Swaentjen
Roeloffsen, Simon
Slaghboom, Teunis

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geertjen en
Gerrichjen Jans 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

DATUM:

01-04-1710

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Namens vrouw / zoon

DATUM: 02-01-1711

Wdn. van Jannichjen Jacobs
Voogd
Voogd

DATUM:

14-04-1712

Wed. van Jan Dircksen
Voogd
Voogd

317

Vader

Moeder

goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

897

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 406v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Swier
Geurts, Matjen
Dircks, Lammichjen

DATUM:

18-05-1712

Borg
Begunstigde
Overledene

Wed. Geurt Rutgersen

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld ten behoeve van Matjen
Geurts, dochter van Geurt Rutgersen, voor een bedrag van ƒ300 c.g. dat zij
heeft ontvangen uit de verkoop van goederen afkomstig van de
nalatenschap van Lammichjen Dircks en die onder Claas Visscher berustten,
indien er aanspraak op mocht worden gemaakt.

bijzonderheden

Zie Apostille dd 17-05-1712.

De bladzijden 407 t/m 417v zijn blanco.
898

899

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 418
Kinderbewijs

DATUM:

17-11-1698

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dircks, Trijntjen
Stevensen, Arent
Geurtsen, Buick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan, Geertjen,
Femmichjen en Louwe Stevens als vaders erfdeel te hebben gereserveerd
ƒ600 c.g. samen, de zoons een goed paard en de dochters 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 19-01-1705 meldt Jan Stevensen Post zijn voogden te
danken voor hun administratie en belooft hen te vrijwaren van alle
aanspraken; op 25-10-1716 doet Femmichjen Stevens hetzelfde.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 418
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

Wed. van Steven Post
Voogd
Voogd

DATUM:

318

19-08-1700

Moeder

900

901

Wed. van ….
Voogd
Voogd

comparanten

Lubberts, Timentien
Willemsen, Willem
Egberts, Willem

samenvatting

Comparant verklaart voor haar minderjarige zoon Peter Davids als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd één dukaton 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

Naam vader niet vermeld in de akte.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 418v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Venestraat
2. Hof
Kampen, Panjansteeg

comparanten

Henricksen, Thijs
Willems, Steffjen
Deventer, Jan Jeelissen van
Olst, Machtelt Herms van

DATUM:

Moeder

25-04-1701

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Jeelissen van Deventer en
echtgenote een bedrag van ƒ60 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand geldt hun woonhuis en hun hof.
NB. In de kantlijn: op 08-02-1712 meldt burgemeester Eeckhout als momber
over de kinderen van de weduwe Helmichs van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 419
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dircks, Trijntjen
Gerritsen, Thijs
Dircksen, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jannes en
Machteltjen Florens Appolh als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder
ƒ25 c.g., de zoon een paar zilveren broekknopen en de dochter een
testament met zilver beslag 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 28-12-1702 melden Jan Dircksen en Gerrit Hulsbergen
de kinderbewijzen te hebben ontvangen na het overlijden van Thijs
Gerritsen; op 26-02-1703 meldt Willem Smitt, buitenvader van het weeshuis,
van Gerrit Hulsbergen ƒ47-18 te hebben ontvangen en de knopen en het

DATUM:

10-02-1702

Wed. van Florens Appolh
Voogd
Voogd

319

Moeder

boekje, de overige ƒ2-2 zijn bestemd voor onkosten.

902

903

904

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 419v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Trude
Aartsen, Jan
Haerst, Willem van
Jansen, Bartelt

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Claes, Willem, Anna
en Jacobjen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van
ƒ2200 c.g., de zoons ieder een paard of ƒ50 c.g. en de dochters ieder ƒ50 c.g.
te vererven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen,schrijven,
naaien of een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 22-02-1717 meldt Jacobijn Willems met echtgenoot
Dirck Henricks haar voogden te danken voor hun administratie en hen te
vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

De vader was stadsmeier.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 420
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Truide
Jansen, Hermen
Cornelissen, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jannes, en Hermen
Cornelissen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ90 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 99
onderwerp

FOLIO: 420
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

24-05-1703

Wed. van Willem Clasen
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

31-07-1704

Wed. van Cornelis Vribbelsen
Voogd
Voogd

DATUM: 31-08-1705

320

Moeder

Moeder

905

906

907

comparanten

Werners, Tijmen
Willems, Dirckien
Eeckhout, dr R. J.
Kock, Henrick Jansen
Petersen, Lubbert

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
Voogd
Voogd

Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren een volmacht te geven aan dr R. J. Eeckhout om
namens hen te eisen van Henrick Jansen Kock en Lubbert Petersen,
voogden over de kinderen van Willem Wessels, verantwoording af te leggen
over hun momber-administratie en hen eventueel gerechtelijk aan te spreken
en alles te doen wat daarvoor noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 420v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roese, Thomas
Wende, Jan Rijcksen vd
Ems, Andries van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Anthoni Roese als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ400 c.g. en de helft van haar nalatenschap
en belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen
wat een goed vader betaamt, warmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 420v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat, strekkend tot aan de Burgel

comparanten

Gerrits, Trijntijn
Tengberden, secretaris van
Alberts, Daniel

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Daniel Alberts een bedrag van
ƒ550 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt haar huis
tussen Ottenhof en van der Werf.

bijzonderheden

Geen

RAK 99

FOLIO: 421

DATUM: 18-09-1706

Wdn. van Aeltjen van de Wende
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 17-12-1706

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

DATUM:

321

18-01-1707

Wed. van Gerrit Sporemaker

908

909

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

Een stuk land de Bleecke
IJsselmuiden

comparanten

Schrijver, Thobias
Groenouwe, Adriaan van
Hackes, Peter

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Thobias, Claasjen en
Hendrina Schrijvers als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag
van ƒ3000 c.g., ieder nog ƒ150 c.g. voor een uitzet, samen een stuk land in
IJsselmuiden en de erfenis van hun grootvader Claas Cornelissen, ƒ1025
c.g.; 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 03-07-1719 dankt Thobias de voogden voor hun
administratie; op 06-02-1723 doet Claasjen hetzelfde en op 23-03-1725
Hendrina.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 421v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arentsen, Teunis
Elseneur, Guilliam
Ridder, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aeltijn en Lijsbet Teunis
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ4 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 99
onderwerp

FOLIO: 421v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schip

comparanten

Baantijs, Trijntijn
Tengberden, secretaris van
Baantijs, Gerrit
Boomgaarts, Berentijn

Wdn. van Merrichjen Claas
Voogd
Voogd

DATUM:

06-09-1707

Wdn. van Trijntijn Henricks
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

Vader

06-09-1709

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Wed. Jan Sanger
Zoon - echtpaar

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan haar zoon Gerrit en echtgenote
een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stelt zij haar schip.

bijzonderheden

Geen

322

910

911

912

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 422
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willems, Trijntjen
Veen, dr Joan
Willems, Hermen

DATUM:

05-12-1709

Borg
Momber
Begunstigde

Zoon

samenvatting

Comparante verklaart zich borg te hebben gesteld voor haar zoon Hermen
Willems bij de gerechtelijke aanspraak die Dirck Roeloffs Drentema tegen
hem meent te hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 422
Kinderbewijs

onroerend goed

1. Landerijen in Gelderland
2. een goed te Wilsum

comparanten

Tengberden, Theodoor van
Eeckhoudt, Roeloff Jan
Craamer, Bernhardt

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Paul Sluijsken van
Tengberden als moeders erfdeel te hebben gereserveerd, naast de goederen
van de grootmoeder Janneke van Sonsbeeck, alle landerijen geërfd van zijn
schoonvader Paul Sluijsken, het goed te Wilsum gekocht tijdens het huwelijk
uit de boedel van Berend Dubbetsen en Anna Claas, een bedrag van ƒ3000
c.g. en de lijfstoebehoren met juwelen, zilver, tafelservies etc, alles volgens
de inventaris aan de voogden overhandigd en een fatsoenlijke uitzet; hij
heeft het vruchtgebruik van de goederen. Hij belooft hem te verzorgen tot
zijn volwassenheid en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 422v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Teunissen, Teunis
Marck, Henrick
Denecamp, Willem

DATUM:

10-05-1710

Wdn. Janneken Sluijsken
Voogd
Voogd

DATUM:

31-07-1710

Wdn. van Agnieta Colijn
Voogd
Voogd
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Secretaris

Vader

913

914

915

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 423
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Visscher, Teunis
Krul, Henrick
Nes, Henrick van

samenvatting

Comparanten hebben zich borg gesteld voor Henrick van Nes wegens diens
verantwoordelijkheid voor de helft van het Boek van het Bestiaal.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 423
Verklaring

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Jacobsen, Teunis
Lemker, secretaris
Bergh, Henrick van den

DATUM:

14-02-1711

Borg
Borg
Begunstigde

DATUM:

27-03-1711

De weduwe van …
Momber
Borg

Kampereiland
Bakker

samenvatting

Comparante verklaart wegens pacht van een erf sinds Martini 1708 nog
schuldig te zijn aan de stad een bedrag van ƒ196 c.g. waarvoor zij als
zekerheid een borg heeft aangesteld, n.l. Henrick van den Bergh.

bijzonderheden

Naam overledene niet vermeld in de akte.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 423v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Smitt, Teunis
Smitt, Gerrit
Jelinck, Abraham

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Femmichjen en

DATUM: 29-09-1711

Wdn. van Annichjen Herms
Voogd
Voogd

324

Vader

Hendrijntjen Smitt als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ2 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.

916

917

918

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 423v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dorsten, Teunis van
Krael, Henrick
Dijck, Arent van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Anna van Dorsten als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ500 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 .
NB. In de kantlijn: op 13-05-1729 meldt Anna van Dorsten haar erfdeel te
hebben ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 424
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berens, Trijntjen
Meijerinck, Arnoldus
Nijenburgh, Jan Hermsen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Anna Christiaans
Beeckman als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. en belooft
haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 424
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nul, Teunis Teunissen
Marck, Henrick

DATUM: 18-02-1712

Wdn. van Willemina Weertmans
Voogd
Voogd

DATUM:

23-06-1714

Wed. van Christiaan Beeckman
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

30-10-1714

Wdn. van Jannegien Jansen
Voogd

325

Vader

Vader

Marck, Henrick Henricksen

919

920

Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Annegien Teuntijn
Teunis als moeders erfdeel te hebben gereserveerd twee rijksdaalders en
belooft haar lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 424v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met uithangbord het Witte Kruis
Kampen, Achter de nieuwe Muur, hoek Melksteeg

comparanten

Rouse, Tomas
Stubbe, Geertien
Wijnvoorden, Rijck van
Pastoor, Cornelis
Stubbe, Jan
Tromp, Willem

DATUM:

12-03-1715

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd
Voogd
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over Anthoni Rouse,
zoon van schuldenaar uit zijn huwelijk met Aeltien Rijcksen van der Wende,
een bedrag van ƒ400 c.g., het kindsdeel van zijn zoon en aan de voogden
over Jan van der Voort, zoon van schuldenares uit haar huwelijk met Arent
van der Voort, een bedrag van ƒ70 c.g., waarvoor zij als onderpand stellen
hun huis, waar nog een kinderbewijs groot ƒ100 c.g. op rust t.b.v.
schuldenares.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 425
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roelofs, Timen
Berg, N. van den
Hulsman, Hendrik

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Roelof Timensen en
Jannegien Timensen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ6
c.g. te versterven van het ene kind op het andere, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

19-05-1729

Wdn. van Anna Maria Teur
Voogd
Voogd

De bladzijden 425v t/m 428v zijn blanco.

326

Vader

921

922

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 429
Borgstelling

DATUM:

26-11-1709

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bevere, Valcke van den
Janson, kapitein

samenvatting

Comparante verklaart zich borg te stellen en als haar eigen schuld aan te
nemen het bedrag dat de kinderen Sluijters van kapitein Janson tegoed
hebben en dat deze binnen 6 weken moet betalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 429
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claes, Nele
Enschede, Henrick D. van
Vrede, Hilbrant Willemsen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Hendrik Nelen als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ40 c.g. waarvoor al zijn
goederen onderpand zijn, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Borg
Begunstigde

Echtgenote sgt van Hooren

DATUM: 14-04-1710

Wdn. van Hermtien Keisers
Voogd
Voogd

Vader

Bladzijde 429v is blanco.
923

924

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 430
Schuldbekentenis

DATUM:

25-09-1709

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat

comparanten

Bulder, Jan Berentsen
Volckers, Maria
Slaghhecke, Albert

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Albert Slaghhecke een bedrag
van ƒ150 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
woonhuis.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 430v
Kinderbewijs

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM: 28-10-1709

327

Echtpaar

925

926

927

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrits, Jannegijn
Kock, Jan
Tijmensen, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Anna Willems als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ2200 c.g., een koe of
ƒ50 c.g. en belooft haar lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. De
moeder heeft het vruchtgebruik van het kapitaal.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 430v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrits, Jannegien
Petersen, Hertgert
Smit, Egbert
Jansen, Lubbert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Trijntien
Reinders als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ225
c.g. samen en 80 el doek; zij zal de rente uitbetalen als het jongste kind 15
jaar is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 431
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Haar, Jacob van der
Steege, Jacob ter

samenvatting

Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld voor een bedrag van
ƒ36 c.g. afkomstig van de goederen van hun pupil Jan ter Steege, nagelaten
zoon van Abraham ter Steege.

bijzonderheden

Geen

RAK 99

FOLIO:

Wed. van Willem Wolters
Voogd
Voogd

DATUM:

20-11-1709

Wed. van Reinder Jansen
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

Moeder

28-11-1709

Borg
Borg

431

DATUM:

328

11-12-1709

928

929

930

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Waghter, Jan Jansen
Jansen, Aert
Jansen, Albert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Berent, Dirckien en
Elsien Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ6 c.g. te
versterven van het ene kind op het andere, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 431v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoove, Jannichjen Gijsberts ten
Wildenbergh, Peter
Sluijter, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan, Gijsbert en
Reijnder Hermsen als vaders 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 goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 431v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Jan Jansen
Nieroode, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld voor de kosten van de zaak
van Henrick Nieroode tegen zijn moeder de weduwe van sergeant van Hoorn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 431v
Kinderbewijs

Wdn. van Neeltien Berents
Voogd
Voogd

DATUM:

31-01-1710

Wed. Hermen Jansen
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

Moeder

31-03-1710

Borg
Begunstigde

DATUM:

329

22-04-1710

931

932

onroerend goed

1. Drie hoven en land
IJsselmuiden, Oosterholtsesteeg, langs de dijk
2. huis, erf en where
Kampen, Groenestraat

comparanten

Peffer, Johannes
Nieuwemeijer, Hendrik
Munninck, Hendrik de

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Jannegien Peffers als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ¼ deel in drie hoven en land,
waartussen de erven de Haene een hof hebben liggen en nog ƒ50 c.g.,
waarvoor de vader een deel van zijn woonhuis als onderpand stelt, verder de
lijfstoebehoren.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 432
Schuldbekentenis

onroerend goed

Hof, erf en where
Kampen, buiten de Hagenpoort, aan de singel

comparanten

Snel, Jan
Gerrits, Aeltien
Spaarleer, Gerrit

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerrit Spaarleer een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun hof
tussen de hoven van van Dijck en Krael, strekkend tot achter de where van
de erven Dircks.
NB. In de kantlijn: op 29-02-1720 meldt schuldeiser te zijn voldaan van
bovenstaande door aankoop van de hof.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 432v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Boven Nieuwstraat, naast de erven van bgmst Voorens

comparanten

Meij, Jan
Bulters, Judith
Gerritsen, Jan

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Gerritsen een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 6 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun huis.
NB. In de kantlijn: op 13-06-1712 melden Warner Gerrits en Lambert Twenth
als erfgenamen van schuldeiser de schuldbekentenis te hebben
overgedragen aan Daniel Oostendorp en Maria Avinck; op 28-05-1738
melden de erven van Daniel Oostendorp van bovenstaande te zijn voldaan.

Wdn. van Aeltien Erkelens
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

03-07-1710

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 28-05-1710

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

330

Echtpaar

933

934

935

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 432v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Oldeneel, Jan Franciscus van
Voorne, Bartha Elisabeth

samenvatting

Comparanten hebben zich onderworpen aan de uitspraak van Schepenen en
Raden der stad Kampen over een pretentie groot duizend rijksdaalders die
de weduwe van de scholtis van Leeuwarden meent te hebben vanwege het
testament van comparantes broer Henrick Marten Voorne en waarover
geprocedeerd zal worden.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 433
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsen, Jan
Eversen, Dirck
Petersen, Peter

samenvatting

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

bijzonderheden

Naam echtgenote niet vermeld in de akte.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 433
Volmacht

onroerend goed

Een stuk land
Steenwijk

comparanten

Dortman, Johanna
Tengberden, secretaris van
Meijer, Gerhardus

samenvatting

Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan haar echtgenoot om
namens haar de kooppenningen te ontvangen van een stuk land onder

DATUM:

16-07-1710

Comparant
Comparante

DATUM:

03-11-1710

Wdn. van …
Voogd
Voogd

DATUM:

331

Echtpaar

Vader

24-11-1710

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Echtpaar

Steenwijk en alles te doen wat daarbij noodzakelijk is.

936

937

938

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 433
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Darmanson, Isack
Vooght, J. D.

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan J. D. Vooght om
namens hem bepaalde obligaties van ƒ1000 c.g. ten laste van de provincie
Friesland te verkopen en over te dragen, die op 30-09-1710 door Johan
Knock, ontvanger generaal der losrente van Friesland worden vrijgegeven
en daarvan verantwoording af te leggen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 433v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Veene, Jacobus
Meer, Jannes ter

DATUM:

29-11-1710

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

08-01-1711

Borg
Begunstigde

Commies

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te stellen voor Jannes ter Meer, tegenwoordig
commies de Bethune voor een bedrag van ƒ2000 c.g. als garantie voor de
correcte uitoefening van de functie.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 433v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Veene, Jacobus
Vollenhove, Arnoldus
Veene, dr Joan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Johannes en Bernerdus
Veene als moeders erfdeel te hebben gereserveerd alles wat in de memorie
staat vermeld die onder berusting van de voogden is, die hier tevreden mee
zijn.

DATUM:

27-01-1711

Wdn. van Hendrina Vollenhove
Voogd
Voogd

332

Vader
Klerk

939

940

941

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 433v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dijck, Jan Jansen van
Post, Jan Stevensen
Jansen, Aart

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 434
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Veene, Jacob
Meer, Johan ter

DATUM:

20-01-1710

Wdn. van Geertien Stevens Post
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

02-03-1711

Borg
Begunstigde

Commies

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld voor de commies Johan ter
Meer die de administratie voert over de magazijnen met levensmiddelen en
munitie, samen ter waarde van ƒ2000 c.g., als garantie voor de correcte
uitoefening van deze functie.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 434
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, bij de Hagenpoort, tussen Barta Snels en Jan Moes

comparanten

Dijck, Johannes van
Hessen, Jan Cornelissen van
Hessen, Maria Rebecca van

samenvatting

DATUM:

14-02-1711

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Cornelissen van Hessen en
diens echtgenote een bedrag van ƒ250 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als
speciaal onderpand geldt zijn woonhuis.
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942

943

944

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 434v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Darmanson, Isack
Oosterbaen, Winanda

DATUM:

20-03-1711

Schuldenaar
Schuldeiseres

Wed. J. de Haene

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Winanda Oosterbaen een bedrag
van ƒ125 c.g. wegens kostgeld en huisvesting, dat hij binnen 14 dagen hoopt
te betalen; zo niet dan cedeert hij haar al zijn goederen die zich in haar huis
bevinden en indien dit niet voldoende is, de revenuen en lijfrenten die door
het kantoor van de Heer Schade worden betaald.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 435
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, t.o. het Raadhuis, tussen Elseneur en van Tongeren

comparanten

Neirack, Jan
Bergh, Johanna van den
Burgeren, Windelt van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Windelt van Burgeren een
bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt
hun huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 435v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bercum, Jan van
Bercum, Claes van
Langenburgh, Johannes

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Aeltien van Bercum als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g., een bed met toebehoren
en een notenhouten kast, waarmee de voogden tevreden zijn.

DATUM:

27-06-1711

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 31-08-1711

334

Wdn. van Helena Rinckhouwers
Voogd
Voogd

Vader

NB. In de kantlijn: op 27-10-1716 dankt Aeltien van Bercum haar voogden.

945

946

947

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 435v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Licht, Johanna de
Kelder, Jan
Nijenhuijs, Marcelis

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 436
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Boven Nieuwstraat, hoek Morrensteeg

comparanten

Elbertsen, Jan
Angels, Sara Wilmina
Graefman, Isack
Schaepherders, Annegien
Schaepherders, Maria

DATUM: 08-09-1711

Wed. van Gelmer Buijtendijck
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

26-10-1711

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar
Wed. Jan Graefman

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Isack Graefman en echtgenote
en aan Maria Schaepherders een bedrag van ƒ430 c.g. tegen 4 procent per
jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun woonhuis, waar nog een
verplichting op rust van ƒ185 c.g. onbetaalde kooppenningen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 436v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lijndraier, Jacob
Poole, Hendrick de

DATUM:

13-11-1711

Borg
Begunstigde

335

Gemeensman

948

949

950

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld voor Hendrick de Poole op
verzoek van Jan Lentelinck van 06-07-1711.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 436v
Verklaring

onroerend goed

Huis, erf en where met uithangbord de Koning van Polen
Kampen, Boven Nieuwstraat

comparanten

Winter, Jan Willem
Dolleman, Clara

DATUM:

31-12-1711

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster

Wed. A. van Hardenbergh

samenvatting

Comparant verklaart de thins met rente, gevestigd op het huis in de Boven
Nieuwstraat van de erven van Anna Wordt weduwe Laurens Pastoor, te
hebben ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 437
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat, tussen Eeckhout en Linderman

comparanten

Burgh, Jannis ter
Knoop, Annegijn
Weert, Hermen van der
Lijndrajers, Catrina

DATUM: 26-01-1712

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hermen van der Weert en
echtgenote een bedrag van ƒ130 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun woonhuis, strekkend tot achteraan de where van
Jan Bolte.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 437v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Achter de nieuwe Muur, naast de Klokkensteeg
2. Huis, erf en where
Kampen, Botervatsteeg, hoek Buiten Hofstraat

DATUM:

336

02-07-1712

comparanten

951

952

Hattem, Jan van
Pruijs, Johanna
Tamboels, Catarina

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Koijers

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Catarina Tamboels een bedrag
van ƒ150 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
twee huizen.
NB. In de kantlijn: op 10-10-1717 heeft schuldeiseres alles ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 438
Kinderbewijs

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Broederstraat
2. Huis, erf en where
Kampen, Burgwal, hoek Korte Hofstraat
3. Een stuk land genaamd de Polkamp
Oosterwolde
4. Huis, erf en where
Kampen, Geerstraat, bewoond door Hendrick ter Burgh

comparanten

Horst, Jan van der
Hoove, Gerrit ten
Macke, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Wilmina als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ400 c.g. waarvoor zijn
woonhuis en een ander huis onderpand zijn, verder een stuk land, een huis
in de Geerstraat, diverse gouden sieraden, zilveren voorwerpen en de
lijfstoebehoren; hij belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te
doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Details in de akte.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 438v
Kinderbewijs

onroerend goed

1. huis, erf en where, woonhuis grootouders
Kampen, Burgwal, bij de St. Jacobssteeg
2. huis, erf en where genaamd de Pellikaan
Kampen, Burgwal, bij de Morrensteeg
3. huis, erf en where
Kampen, Vloeddijk, bij de Morrensbrug en het Engesteegje
4. een hof
Kampen, Vloeddijk, t.o. de St. Jacobssteeg

comparanten

Dijck, Jacob van
Ridder, Jan Henrick
Pannebacker, Jan

DATUM:

13-08-1712

Wdn. van Annegien Hoendts
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 15-09-1712

Wdn. van Henrickijn Broese
Voogd
Voogd

337

Vader

953

954

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Hermen Jacobsen als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd alles wat zij heeft geërfd van haar
grootvader Hermen Jansen Broese in fideicommis en van haar grootmoeder
Anna Peters de Haan, waaronder veel onroerend goed, verder een bedrag
van ƒ123 c.g. van verkochte huisraad en inboedel en een schuldbekentenis
groot ƒ300 c.g. Hij 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 05-10-1730 heeft Hermen Jacobsen van Dijk zijn
voogden bedankt.

bijzonderheden

Details in de akte.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 439
Kinderbewijs

onroerend goed

Drie morgen bouwland
‘s Heerenbroek

comparanten

Haene, Johannes de
Hagius, dr Bernard
Cominck, Jacob

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerrigien en Hendrina
de Haene als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een stuk bouwland,
een bedrag van ƒ200 c.g. voortkomend uit de revenuen van de landerijen,
een bedrag van ƒ80 c.g. dat door Anna Jacobs aan de voogden zal worden
overhandigd; verder ieder een bed met toebehoren, alles te versterven van
het ene kind op het andere. Hij belooft hen lezen, schrijven, naaien en een
handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Naam echtgenote niet vermeld.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 439
Kinderbewijs

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Meijers, Johanna
Straetman, Bartholomeus
Kalckhoven, Gijsbert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Robertina Mees als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een obligatie ad ƒ100 c.g. ten laste
van haar schoonvader dd 19-07-1700 en de vaderlijke goederen, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

00-11-1712

Wdn. van ….
Voogd
Voogd

DATUM:

338

Vader

08-12-1712

Wed. van Robbertus Mees
Voogd
Voogd

Moeder

955

956

957

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 439v
Kinderbewijs

DATUM:

14-02-1713

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Venepoort

comparanten

Diterink, Jan Lambertsen
Diterink, Willem Lambertsen
Jelink, Abraham

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Lambert Jansen als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van zijn woonhuis, waarvan
hij de nog niet betaalde kooppenningen voor zijn rekening neemt, waarmee
de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 439v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Goutgeel, Jan
Haane, Femmetijn de

samenvatting

Comparant verklaart mede namens zijn echtgenote over te dragen aan het
voorkind van zijn echtgenote uit haar huwelijk met Otto van Vissel, een
bedrag van ƒ100 c.g. ten laste van Arent Steenwijck en Geertijn de Haane,
als extra kindsdeel.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 440
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Maijer, Joan
Freriks, Gesien

samenvatting

Comparant, erfgenaam van zijn tante Gesien Freriks, van wie de weduwnaar
Gerrit van de Weteringe het vruchtgebruik van de goederen heeft, verklaart,
mede namens zijn zusters, dat overeen gekomen is hen eenmalig een bedrag
e
van 100 rijksdaalders uit te keren, waarvan ⅓ deel nu is betaald en 2/3 deel
zal worden betaald als de volmacht van de zusters in orde is gemaakt.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Femmegien Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

22-02-1713

Comparant
Comparante

DATUM:

Echtpaar

21-03-1713

Erfgenaam
Overledene

339

Vader

Oldenburg
Echtg. G. v.d. Weteringe

958

959

960

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 440v
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

Huis en opstal
Kampereiland, stadserf

comparanten

Joncker, Jan
Markus, Lutgertijn
Bijsterbos, Marten

12-07-1713

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogd over het kind van
schuldenaar, een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand geldt hun huis en levende have.
NB. In de kantlijn: op 26-01-1715 heeft schuldeiser alles ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 441
Verklaring

onroerend goed

Een stuk land genaamd Houwerda Heerd
Termunten (Gr)

comparanten

Hoff, Joan
Burgh, Hendrina ter
Smaltius, ds Conradus
Tuissinck, Anna Aleida
Weteringe, Albertus van de
Berens, Jacob

DATUM:

30-06-1713

Erfgenaam
Erfgename
Erfgenaam
Erfgename
Voogd
Gevolmachtigde

Kapitein - Echtpaar
Voogd - Echtpaar

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van burgemeester Hugo ter Burgh en Johanna
Duirkoop en de voogden over Rutger Tussinck verklaren dat hun
gevolmachtigde Jacob Berens aan hen ƒ1700 c.g. heeft betaald wegens de
verkoop van een stuk land.

bijzonderheden

Details en namen in de akte.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 441v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Strange, Jacob
Keiser, Frans
Kroonsen, Kristoffer

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Albert en Jacob Strange
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder één daalder en belooft hen
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

DATUM:

11-08-1713

Wdn. van Trijntijn Maas
Voogd
Voogd

340

Vader

961

962

963

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 441v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tanckinck, Jannegijn Gerrits
Burgh, Andries Otto ter
Rijswijck, Cornelis
Rijswijck, Cobus

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Henrick Otto ter Burgh
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft hem lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 442
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coops, Jannes
Valensijn, Willem

DATUM:

01-02-1714

Wed. van Otto ter Burgh
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

05-02-1714

Borg
Begunstigde

Scholtis Kamperveen

samenvatting

Comparant verklaart zich, in plaats van zijn vader burgemeester Marten
Coops, borg te hebben gesteld voor zijn zwager Willem Valensijn, werkzaam
als ontvanger van de verponding en andere belastingen als garantie voor de
correcte uitoefening van de functie.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 442
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coops, Johannes
Valkenier, Elias

samenvatting

Comparanten hebben zich beiden borg gesteld voor de ontvangst van de
verponding en andere lasten van Kamperveen door de scholtis Valensijn
zoals op 25-02-1712 in het Boek van Kamperveen is genoteerd en zullen alle
tekorten als hun eigen schuld erkennen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

09-03-1714

Borg
Borg

341

964

965

966

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 442v
Kinderbewijs

DATUM:

05-05-1714

onroerend goed

1. Een weiland genaamd de Bleekenhorst
2. Twee stukken land genaamd het Onland
3. Een hooikamp genaamd de Schilderskolk

comparanten

Maurits, Joannes
Boonecamp, Lambert
Nijlandt, Wessel

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willem, Geertruidt en
e
Henrick Maurits als moeders erfdeel te hebben gereserveerd 1/5 deel van
e
een weiland geschat op ƒ110, 1/5 deel van twee stukken land geschat op
e
ƒ95, verder 1/5 deel van een hooikamp geschat op ƒ20, een bedrag van ƒ200
c.g. als opbrengst van het tjalkschip en tenslotte ƒ25 c.g. voor moeders
kleding. 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.
NB. In de kantlijn: op 30-04-1728 bedankt Geertruid Maurits haar voogden;
op 15-06-1731 dankt Hendrik, meerderjarig verklaard, zijn voogden A. Bruins
en C. Gast, die de andere voogden vervangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 442v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Geerstraat, strekkende tot achteraan de where van Henrick Jansen

comparanten

Steege, Jan ter
Eckelboom, B.

Wdn. van Agnes Stijntjes
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

04-06-1714

Schuldenaar
Schuldeiser

De erven van …

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de erven van B. Eckelboom een
bedrag van ƒ3-10 jaarlijks vanwege zijn huis in de Geerstraat, tussen de
weduwe Lamberts en Daniel van Doorne, een verplichting waarvan de
originele brief verdwenen is en waarvan deze akte nu als bekentenis geldt.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 443
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Boven Nieuwstraat

DATUM:

342

26-03-1714

2. huisje, erf en where
Kampen, Extersteeg
3. huis, erf en where
Kampen, Vloeddijk, hoek Nieuwesteeg
comparanten

967

968

Heerde, Janneken van
Eeckhout, secretaris
Noort, Willem Tunissen v. der
Eckelboom, Dirck

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiser

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan de voogden over haar zuster
Aeltien van Heerde een bedrag van ƒ240 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als
speciaal onderpand stelt zij haar woonhuis en nog twee andere percelen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 443v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tollius, Johannes
Wolbergh, Johan ter
Wolberg, Jacob ter

samenvatting

Comparanten hebben zich borg gesteld voor Jacob ter Wolberg als
e
ontvanger van het vuurstedegeld, zoutgeld en 1000 penning over Zalk en
Veecaten als garantie voor de correcte uitoefening van de functie.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 444
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where, met huisje erachter
Kampen, Oudestraat, hoek Botervatsteeg
2. Huurhuisje
Kampen, aan de stadsmuur
3. Hof, erf en where
Kampen, buiten de Hagenpoort, t.o. de Wiltvanck

comparanten

Snel, Jan
Gerrits, Aeltien
Wout, Judith Bartolts van ‘t

samenvatting

DATUM:

20-06-1714

Borg
Borg
Ontvanger

DATUM:

Burgemeester
Scholtis IJsselmuiden
Scholtis van Zalk

19-06-1714

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Dochter

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan hun dochter Judith Bartolts van
’t Wout, weduwe van Claas Passer en hertrouwd met Henrick Rijtbergh, een
bedrag van ƒ900 tegen 4 procent per jaar; in dit bedrag is inbegrepen ƒ400,
erfdeel van haar vader Bartolt Roelofsen van ’t Wout. Als speciaal
onderpand stellen zij hun woonhuis, een huurhuisje en hun hof, strekkend
van de singel tot aan de where van Jannes van Dijk, waar nog een
verplichting op rust t.b.v. Gerrit Spaarleer

343

969

970

971

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 444v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Jacobpien
Haan, Albert Reindersen de
Reinsen, Timen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Hendrick als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g., waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 444v
Kinderbewijs

onroerend goed

1. Een stuk land
Oosterwolde
2. Een mate
Kampen, buiten de Broederpoort

comparanten

Voerman, Jan
Voerman, Gerrit
Tangenaer, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Anna en Wolter als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een stuk land, een halve mate,
waarvan de andere helft toe behoort aan het kind van Willem van Haarst, een
bedrag van ƒ600 c.g. en verder zilver en goud, de lijfstoebehoren en een
behoorlijke uitzet bij hun huwelijk, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 445
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Eimbert, Jan
Collijn, Jacob
Bosch, Willem

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Maria, Engbert,

DATUM:

05-07-1714

Wed. van Hermen Hendricksen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

09-07-1714

Wdn. van Aeltien Wolters
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 28-07-1714

Wdn. van Sara Jacobs
Voogd
Voogd

344

Vader

Stientien en Geertien Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder
een zilveren dukaton, waarmee de voogden tevreden zijn.

972

973

974

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 445
Schuldbekentenis

onroerend goed

Twee kampen land
Zalk

comparanten

Maes, Jan
Jans, Wilmina
Gelder, Martijn Jans van
Smit, Gerrit

DATUM:

04-08-1714

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen
van Frerick Robbe een bedrag van ƒ500 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als
speciaal onderpand geldt het bedrag van ƒ200 c.g. dat Jan Berentsen hen
schuldig is, gevestigd op de achterste korenmolen buiten de Venepoort en
waarvoor Jan Fransen, weertmeester tot Zalk, borg staat en de helft van twee
kampen land.
NB. In de kantlijn: op 03-08-1725 melden de voogden over de kinderen van
Frerick Robbe van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 445v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kraanhals, Jannegijn
Kloecke, Steven
Treekhoff, Peter

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Klaas Koelman als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot en belooft hem lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 446
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Geerstraat, tussen de weduwen van der Ketten en Keppels

DATUM:

17-09-1714

Wed. van Jan Koelman
Voogd
Voogd

DATUM:

345

Moeder

19-10-1714

comparanten

975

976

977

Loon, Johannes van
Post, Emmerensijn
Lamberts, Geertien

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Brunnepe

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Geertien Lamberts een bedrag
van ƒ150 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun
huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 446v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Jannegijn
Benninck, Lambert
Gerritsen, Cornelis

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Eva Roelofs als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot ad ƒ6 en belooft haar lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 446v
Verklaring

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Reuver, ds Johannes de
Vissers, Reinmerigien
Rombergh, ds Christoffel
Gommardt, Jurrien
Detten, Hendrick van
Baltus, Annegien

samenvatting

Comparanten verklaren ontvangen te hebben van de executeurs van het
testament van Hendrick Visser ⅓ deel van alle roerende en onroerende
goederen, huisraad etc. die tot de boedel hebben behoord. Zij danken de
executeurs voor hun administratie en om hen te vrijwaren van alle
aanspraken volgens stadsrecht, stellen zij twee borgen aan.

bijzonderheden

Geen

RAK 99

FOLIO:

DATUM:

30-10-1714

Wed. van Roelof Roelofsen
Voogd
Voogd

DATUM:

447

346

06-11-1714

Comparant
Comparante
Executeur
Executeur
Borg
Borg

DATUM:

Moeder

10-11-1714

Echtpaar

978

979

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

Korenmolen
Kampen, buiten de Cellebroederspoort

comparanten

Deventer, Jan Gerritsen van
Assink, Margrieta
Deventer, Jan van
Dijck, Jan van
Jurriens, Berentijn

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan van Deventer, Jan van Dijck
en echtgenote een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als
speciaal onderpand stellen zij de helft van hun korenmolen.
NB. In de kantlijn: op 23-01-1721 meldt de erfgenaam van schuldeiseres,
Dirck Bolte, door schuldenares te zijn voldaan van bovenstaande.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 447v
DATUM:
Transport van een obligatie

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Blanckvoort, Jan Maurits
Hemert, Johan Hermen van

07-03-1715

Verkoper
Koper

Zwager

samenvatting

Comparant verklaart te hebben overgedragen aan zijn zwager Johan Hermen
van Hemert een obligatie groot 800 ponden van 40 groten per pond ten laste
van de Generaliteit te Den Haag dd 1649 op naam van Agnes van der Beeck,
na de koopsom met rente te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Details over de waardepapieren in de akte.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 447v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Eeck, Jan van
Pastoor, Berend
Jansen, Berend

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Claas, Henrickjen en
Gerridt van Eeck als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een daalder en
belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk te laten leren, waarmee
de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

14-03-1715

Wdn. van Dina Pastoors
Voogd
Voogd

347

Vader

980

981

982

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 448
Kinderbewijs

DATUM:

03-04-1715

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rensen, Jan
Rensen, Jannes
Deutecom, Albertus van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Rensen als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft hem lezen, schrijven en
een handwerk te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 448
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Spoor, Jan Albertsen
Hobers, Willem
Stuirman, Dirck Aartsen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Aart Jansen als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ60 c.g. en belooft hem
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren, waarmee de voogden
tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 25-02-1737 dankt Aart Jansen zijn voogden.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 448v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Haar, Jacob van der
Passer, Roeloff
Steege, Jan ter

samenvatting

Comparanten hebben zich borg gesteld voor een bedrag van ƒ36 c.g.
afkomstig van de goederen van hun pupil Jan ter Steege, zoon van Abraham
ter Steege.
NB. In de kantlijn: op 31-07-1717 worden de borgen van hun borgtocht
ontslagen.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Stijne Wijchers
Voogd
Voogd

DATUM:

12-07-1715

Wdn. van Willempien Jansen
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

Vader

05-08-1715

Borg
Borg
Begunstigde

348

983

984

985

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 448v
Kinderbewijs

DATUM:

29-08-1715

onroerend goed

1. Huis, erf en where met achterliggend land
2. Een hof aan de Steendijk

comparanten

Herms, Jannegien
Wijnvoorden, Rijck van
Prins, Aart Aartsen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Judith, Hendrick en
Hermen Alberts Trampert als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een
bedrag van ƒ900 c.g. en ƒ100 voor de kleding en bij volwassenheid een
uitzet, alles te versterven van het ene kind op het andere, waarvoor haar
woonhuis en hof onderpand zijn en een schuldbekentenis ten laste van
Joannus Raets, groot ƒ400, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 449
Schuldbekentenis

onroerend goed

Land
Kampen, aan het Willegenwegje

comparanten

Wijnbergen, jkr Jacob Jan van
Merwede, Adriaen Willem van der

Wed. Albert Hendricksen Trampert
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 29-08-1715

Schuldenaar
Schuldeiser

Burgemeester

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan burgemeester van der Merwede een
bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt
zijn land in de jurisdictie van Kampen, tussen het Geesten Gasthuis, de
erven Suirmans, de zeegraven van de Dronter erven en de Willegenweg.
NB. In de kantlijn: op 25-05-1720 meldt schuldeiser van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 449
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Holtman, Jan
Reurinck, Gerridt
Anninck, Willem

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hermina en Maria
Holtmans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ40 c.g. samen en een
boek met zilveren krappen, te versterven van het ene kind op het andere en
belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden
zijn.

DATUM:

02-11-1715

Wdn. van Dina Seijns
Voogd
Voogd

349

Vader

986

987

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 449v
Transport van rechten

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Worst, Jan
Valkenier, Elias
Kalf, Hendrick Jansen
Weert, Bettien Jacobs vd
Storms, Jannegien

DATUM:

02-12-1715

Verkoper
Gevolmachtigde
Verkoper
Verkoopster
Koopster

Wed. Alb. van Wijringen

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht en overgedragen te hebben voor een niet
genoemd bedrag aan Jannegien Storms alle rechten en aanspraken wegens
bewezen ouderlijk goed op de boedel van Albertus van Wieringen, zie
uitspraak van Schepenen en Raden dd 28-08-1688 en van de lage rechtbank
dd 15-07-1711, waarbij zij ook alle papieren betrekking hebbend op deze zaak
overdragen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 450
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Boven Nieuwstraat, tussen de erven Cops en die van Wijnouts

comparanten

Weg, Jan van der
Hilberts, Jannegien
Bondam, Peter
Eckelboom, Dirck

DATUM:

12-12-1715

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen
van Menso van der Heide een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 5 procent per jaar.
Als speciaal onderpand stellen zij hun huis, waar nog een verplichting op
rust ten behoeve van de erven Cops van ƒ125 c.g.

bijzonderheden

Geen

Bladzijde 450v is blanco.
988

Wdn. Hermtien Smit
van Hendrick Smit
De erven van ..

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 451
Verklaring

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Haverman, Willem Petersen

350

30-07-1697

Comparant

Haverman, Bartholomeus

989

990

991

Begunstigde

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn zoon Bartholomeus aankomende maandag
over vier weken wegens het winnen (toegang krijgen) van het
schoenmakersgilde aan de gildemeesters ervan een bedrag van ƒ57 c.g. te
betalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 451
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tinbak, Willem
Laer, Hermannus van
Wennink, Jurrien

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Bettien en Bernardus
Tinbak als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ62 c.g.
samen en de lijfstoebehoren met zilveren beugeltas 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 99
onderwerp

FOLIO: 451v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd de Leerse
Kampen, Nieuwstraat, strekkend tot achter aan Munts where

comparanten

Gerrits, Willemtien
Nuis, H.
Heijde, Menso van der
Suirman, Maria

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Menso van der Heijde en
echtgenote een bedrag van ƒ150 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand geldt haar huis, tussen van Tengberden en dr Munt.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 452
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

25-11-1697

Wdn. van Geertruijdt Ewalts
Voogd
Voogd

DATUM:

10-02-1699

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

DATUM:

351

Vader

11-02-1699

Wed. Jacob Eckelboom
Secretaris
Echtpaar

comparanten

992

993

994

Thomassen, Wouter
Wolffsen, Helmich
Brant, Willem
Detten, Henricus van

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Aanklager
Gedaagde

IUD en advocaat

samenvatting

Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Helmich Wolffsen om namens
hem een gerechtelijke procedure voort te zetten die hij als tussenpersoon
voor Willem Brant tegen Henricus van Detten aanhangig heeft gemaakt en
daarbij alles te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 452
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Holtius, Wilhelmus
Holtius, Theodorus
Holtius, Lucretia
Raterink, dr Henricus

DATUM

20-05-1699

Comparant
Overledene
Comparante
Momber

Zoon
Dochter

samenvatting

Comparant verklaart de erfenis van zijn zoon Theodorus, in leven organist
en klokkenist alhier, niet te aanvaarden. Ook zijn dochter weigert de erfenis.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 452v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen de Kamper- en Botervatspoort

comparanten

Vos, Willem
Boelhouwer, Jennechien
Horst, Peter van der
Jans, Heijltien

DATUM:

13-03-1700

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Peter van der Horst en diens
echtgenote een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun huis tussen de wed. Benier en de wed. de Vooght.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 453
Kinderbewijs

DATUM:

352

19-04-1700

995

996

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kuiper, Willem
Grobbers, Henrick
Pauwels, Anthonij

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willem en Judith
Kuipers 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 wordt verwacht, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 453
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kops, Wouter
Kops, Jannes
Lorhum, Henrick van
Witkops, Jannes
Tierens, François
Crager, Valentijn

Wdn. van Catharina Palmers
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

25-10-1700

Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Compagnon

Echtg. Geertjen Kops
Echtg. Elisabeth Kops

samenvatting

Comparanten, allen erfgenamen van Henrick Woutersen Kops, verklaren dat
wijlen hun (schoon)vader in 1685 tegoed had van François Tierens, gewezen
koopman te Londen, 663 pond sterling 12-10 en nog drie stukken linnen in
zijn berusting, dat er in februari 1698 bij het bankroet van François Tierens
nog 130 pond schuld was, terwijl niemand iets had ontvangen en dat
comparanten nog steeds de rechtmatige schuldeisers zijn van dit bedrag.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 454
Borgstelling

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Dinxterveen, Henrick Lucassen
Lemker, secretaris
Dam, Gerrit van

samenvatting

Comparante verklaart zich borg te hebben gesteld ten behoeve van Gerrit
van Dam voor een bedrag van ƒ40 c.g. huishuur die deze schuldig is aan
Cornelis Meijer en met Pasen 1702 moet betalen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

353

13-03-1702

Borg
Momber
Begunstigde

De weduwe van …

997

998

999

1000

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 454
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schutte, Wolter
Wenneker, Jan

DATUM:

18-10-1702

Comparant
Eiser

De gevolmachtigde van ..

samenvatting

Comparant verklaart dat hij er niet in is geslaagd een borg te vinden, zoals
door de gevolmachtigde van Jan Wenneker bij de lage rechtbank is
gevorderd, maar hij belooft de uitspraak te respecteren.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 454v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wesick, Wijchardt van
Tooren, Eva van der

samenvatting

Na rijp beraad verklaren comparanten afstand te doen van comparante’s
ouderlijke erfenis, die nog ongedeeld onder haar broer en zusters berust en
deze geheel aan hen af te staan zonder enig voorbehoud.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 454v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lensen, Wilhelmus
Winde, Jan Rijksen van de
Dijk, Jacob Arentsen van

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 455
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where

DATUM:

04-11-1702

Erfgenaam
Erfgename

DATUM:

15-06-1703

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

354

Echtpaar

31-01-1704

Kampen, Achter de nieuwe Muur

1001

1002

comparanten

Lunse, Wijcher Jansen v.d.
Knollenbergh, Jan Claassen vd
Gast, Claas Jansen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geertjen en Margrita
Wijchers van der Lunse als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een
bedrag van ƒ225 c.g., te versterven van het ene kind op het andere en
waarvoor hij zijn huis als onderpand stelt; 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.
NB. In de kantlijn: op 12-05-1715 melden de kinderen hun voogden te
danken en hen te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 455
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

Vissersboot

comparanten

Jansen, Willem
Herms, Heijltjen
Pannebacker, Wolter Berentsen
Bergh, Judith Henricksen vd

Wdn. van Geesjen Jans
Voogd
Voogd

Vader

12-02-1704

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Wolter Berentsen Pannebacker
en echtgenote een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 5 procent wegens de
aankoop van een gerepareerde vissersboot, die zij als speciaal onderpand
stellen. Zij mogen aflossen met ƒ25 c.g. plus rente.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 455v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Leussen, Wilhelmus
Weteringe, Henrick vd
Kuiper, Willem Rutgersen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Elisabeth Leussen als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ700 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

DATUM:

355

03-05-1704

Wdn. Machteltjen Rentincks
Voogd
Voogd

Vader

1003

1004

1005

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 456
Schuldbekentenis

DATUM:

15-05-1704

onroerend goed

1. huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen van der Ketten en Veene
2. een hof
Kampen, Groenestraat, tussen Olikan en Bisschop

comparanten

Vos, Willem Frericksen
Boelhouders, Janneghien
Reuse, Reinder
Berkum, Catrina van

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Reinder Reuse en diens
echtgenote een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun huis en hof.
NB. In de kantlijn: op 05-06-1708 is schuldeiser voldaan van bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 456
Volmacht

onroerend goed

Een stuk land, drie gemeten groot
Casant[!]

comparanten

Overbos, Wijcher
Camen, Philips van
Gijselmans, Balster

samenvatting

Comparanten, voogden over de kinderen van sergeant Dick Jansen van
Thoor en Janneken Wilts, verklaren een volmacht te hebben verstrekt aan
Balster Gijselmans om namens hen te vorderen en te ontvangen van de
administrateur Antoni Bushoff de opbrengsten van een stuk land in
Casant, dat toebehoort aan hun pupillen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 456v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kuijper, Willem
Andries, Otto
Meijerinck, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Hermen Kuijper als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. en belooft hem lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat van een goed vader
wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.

DATUM:

30-05-1704

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

25-08-1704

Wdn. van Berentijn Ellenkamp
Voogd
Voogd

356

Voogd
Voogd
Bode

Vader

1006

1007

1008

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 456v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Albers, Wijntjen
Wijhe, Rutger Albertsen v.
Brevoort, Tijlleman Ger. v.

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Albertus Stoffers als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. en zes hemden 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 99
onderwerp

FOLIO: 457
Kinderbewijs

onroerend goed

1. Een stuk land
Zalk
2. huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen Bijsterbos en Benier

comparanten

Rutgersen, Willem
Meurs, Pijter van
Erkelens, Samuel

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Gerrit als moeders erfdeel
te hebben gereserveerd een aandeel in een stuk land in gebruik bij Teunis
Arentsen en de helft van het woonhuis; 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.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 457v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Boecop, Winant van
Renesse van Willepe, overste

DATUM:

21-01-1706

Wed. van Lubbert Stoffers
Voogd
Voogd

DATUM:

27-10-1706

Wdn. Anna Magdalena ten Boss
Voogd
Voogd

DATUM:

357

Moeder

01-12-1706

Comparant
Schuldeiser

Vader

1009

1010

1011

samenvatting

Comparant verklaart met handtasting dat hij het bedrag van ƒ750 c.g. dat
overste Renesse van Willepe van hem tegoed heeft, naar stadsrecht zal
accepteren.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 457v
Verklaring

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Heerde, Willemtjen Jans van
Lemker, secretaris
Heerde, Jan Janssen van

DATUM: 09-02-1707

Schuldeiseres
Momber
Schuldenaar

Neef

samenvatting

Comparante verklaart enige jaren geleden aan haar neef Jan Janssen van
Heerde een bedrag van ƒ150 c.g. tegen 4 procent per jaar te hebben
gegeven. Zij scheldt hem dit bedrag kwijt i.v.m. de goede relatie, mits hij tot
aan haar dood jaarlijks de rente betaald, wat hij aanneemt met handtasting.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 458
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Achter de nieuwe Muur, tussen Reuse en Tangena

comparanten

Marle, Wolter van
Eckelboom, Kunnichjen
Reuse, Reinder
Barkum, Catharina van

DATUM:

16-05-1707

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Reinder Reuse en diens
echtgenote een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 18-05-1731 meldt schuldeiser te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 458v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, strekkend tot achter in de Hofstraat

DATUM:

358

29-06-1707

comparanten

1012

1013

Oort, Willem Teunissen van den
Valkenier, Elias
Haane, Willem de

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over Geertruijdt van
den Bergh een bedrag van ƒ250 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stelt hij zijn woonhuis, tussen Bijsterbosch en de erven
Herdenbergh, waar nog een verplichting op rust ten behoeve van de
weduwe van Putten.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 459
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Bovenpoorte, tussen de stadswal en Bernardus Uijtenhout

comparanten

Marle, Willem van
Jans, Annegijn
Lindenhoff, Abigail

DATUM:

224-09-1707

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. H. M. vd Brouke

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn wegens resterende kooppenningen
aan Abigail Lindenhoff een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar,
nadat de erven van Annegijn Steenhouwers van alle aanspraken op de
kooppenningen hadden afgezien. Als speciaal onderpand stellen zij hun
woonhuis, strekkend tot achteraan de hof van Claas van den
Mosselenbergh.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 459v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Bovenpoorte, strekkend tot achteraan de hof van Brgm. Erkelens

comparanten

Leusinck, Willem
Gogh, Maria van
Scheppinck, Gerrit
Romond, Jan Willemsen van

DATUM: 18-11-1707

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen
van Jan Berentsen Bulter een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar.
Als speciaal onderpand stellen zij hun huis, tussen Imeker en Smit.
NB. In de kantlijn: op 26-09-1712 hebben de voogden de schuldbekentenis
overgedragen aan burgemeester P. van de Weteringe met alle rechten van
dien; op 30-01-1740 zegt dr. Fabius namens de erven van de Weteringe
alles te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

359

1014

1015

1016

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 460
Verklaring

DATUM: 12-12-1707

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Oosterbaan, Wijntjen
Vesterinck, Henrick
Hoosebeen, Dirck

samenvatting

Comparante verklaart dat zij zich opstelt als erfgename van wijlen haar
echtgenoot Dirck Hoosebeen op basis van hun mutuele testament dd 30-111707.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 460
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Brunnepe, St. Nicolaasdijk, strekkend tot aan de openbare weg

comparanten

Bos, Willem Petersen
Lubberts, Saartijn
Kock, Jan
Gerrits, Egbertijn

Comparante
Momber
Overledene

DATUM:

Wed. D. Hoosebeen
IUD

05-03-1708

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Kock en diens echtgenote
een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar, 4½ bij late betaling. Als
speciaal onderpand stellen zij hun huis, tussen Claas Aartsen en de
weduwe Nessinck.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 460v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met boomgaard en land
Brunnepe, St. Nicolaasdijk, strekkend tot aan de openbare weg

comparanten

Bos, Willem Petersen
Lubberts, Saartijn
Assinck, Jacob
Voerman, Gerrit

DATUM:

06-03-1708

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen
van Cornelis Jacobsen een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar.
Als speciaal onderpand geldt hun huis tussen Claas Aartsen en de weduwe
Nessinck.

bijzonderheden

Zie Apostille dd 28-02-1708.

360

1017

1018

1019

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 461
Verklaring

DATUM:

29-03-1708

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Leeussen, Willem
Leeussen, Jan
Kroese, Dirck

samenvatting

Comparanten, laatst genoemde volwassen verklaard, verklaren van hun
voogd Dirck Kroese de nalatenschap van hun vader Dirck Willemsens
Leeusen te hebben ontvangen en hem te danken.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 461
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Languis, Wijnolt
Eeckholt, dr R. Jan

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan dr R. Jan Eeckholt
om namens hem van de voogden over dr Henrick Raterinck te vorderen het
bedrag dat hij voor Henrick Raterinck betaald heeft aan Hermannus
Wesselinck uit Zwolle en daarvan verantwoording af te leggen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 461
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Oosterbaan, Wijntje
Lemker, secretaris
Vesterinck, dr. Henrick

samenvatting

Comparante verklaart afgerekend te hebben met dr Henrick Vesterinck voor
zijn werkzaamheden in zaken tegen: Willem Meijer, Jannes Willemsen
Speldewint, Frans de Grijs, Lubbert Staal, de weduwe van Berend van
Tongeren, dr Gerhardt ter Burgh, dr Bernhardt van Duiren e.a., zowel voor
het hoge als het lage gerecht van Kampen en van IJsselmuiden sedert
october 1703, waarvoor zij schuldig is een bedrag van ƒ630-17 c.g. Zij
cedeert aan hem al haar huisraad en meubilair en al de aanspraken die zij
heeft op Ant. Alph. Blankvoort toe den Hoogen Duijn, G. H. Fabel, dr ter
Burgh en P. Hagius en als borge voor Arent Coops te Blokzijl, Wilh.
Keunigh van Koppenol.

bijzonderheden

Geen

Comparant
Comparant
Voogd

DATUM:

23-06-1708

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

361

Heerenveen

09-09-1708

Comparante
Momber
Gevolmachtigde

Wed. D. Hosebeen

1020

1021

1022

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 461v
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Bruinier, Willem
Bruinier, Arnoldus

DATUM: 23-03-1709

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Zoon

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan zijn zoon Arnoldus
om namens hem zijn zaken in Zwolle en elders waar te nemen, schulden en
huren te innen, eventueel gerechtelijk en te doen wat noodzakelijk is en
daarover verantwoording af te leggen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 462
Verklaring

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Kock, Wessel
Kock, Henrick Janssen
Scholte, Egbert
Kock, Jan Henricus
Aartsen, Claas

samenvatting

Comparant, pachter op Zuiderwaard, is per Sint Maarten van dit jaar een
bedrag van ƒ1212-12 c.g. schuldig aan de stad wegens pacht voor zijn erf.
De overige aanwezigen verklaren van plan te zijn op Michiel a.s. dit aan de
ontvanger van de stads domeinen te betalen, waarbij zij in mindering van
dit bedrag brengen de opbrengst van het vee verkocht in april j.l., van de
meubels van Wessel Kock en voor het overige beslag leggen op zijn huis
en nog niet verkochte meubilair.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

06-05-1709

Schuldenaar
Comparant
Comparant
Comparant
Comparant

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 462
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

Huis, erf en where met hof erachter
Kampen, Bovenpoorte, naast Gerrit Jansen Imeker

comparanten

Leusen, Wilhelmus
Gogh, Maria van
Pastoor, Jan
Kuiper, Willem Rutgersen

362

14-12-1709

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd
Voogd

1023

1024

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen
van Jan Fransen Pastoor en Jannetjen ten Bosch, een bedrag van ƒ400
c.g. aan achterstallige huishuur en renten van een kapitaal van ƒ800 c.g.,
dat zij jaarlijks beloven af te lossen met ƒ25 c.g. zonder rente; als
onderpand geldt hun huis, waar nog een verplichting van ƒ200 c.g. op rust
ten behoeve van de kinderen van Bernardus Bulter.
NB. In de kantlijn: op 20-01-1716(?) melden de erven Pastoor de
schuldbekentenis te hebben gecedeerd aan burgemeester Petrus van de
Weteringe.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 463
Kinderbewijs

DATUM:

14-12-1709

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Peters, Wessel
Beerthuis, Hermen
Hendriksen, Cornelis

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jannegien en Bettien
Wessels als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ4 c.g. samen,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 463
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where genaamd de Deventer Huijcke
Kampen, Oudestraat, strekkend tot achterin de Hofstraat
2. Huis, erf en where
Kampen, Geerstraat, naast Severijn Groen
3. Huis, erf en wheremet achterliggend huurhuisje
Kampen, Venestraat, tot in de Hofstraat, tussen Morre en Backer

comparanten

Noordt, Willem Teunissen van der
Uijtgeest, Hercules Goesinne van

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hercules Goesinne van Uijtgeest
een bedrag van ƒ1300 c.g. wegens ontvangen zeildoek, waarvoor hij als
onderpand stelt zijn zilver en goud, huisraad, linnen en zijn woonhuis,
tussen de wed. Herdenbergh en mr Bijsterbos, bovendien een huis
bewoond door Jan Louwrens en een huis in de Venestraat, bewoond door
Berend Pastoor.
NB. In de kantlijn: op 18-08-1730 melden de gevolmachtigden van de erven
Goesinne van Uitgeest van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Lubbegien Hendriks
Voogd
Voogd

DATUM:

363

Vader

21-06-1710

Schuldenaar
Schuldeiser

1025

1026

1027

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 463v
Schuldbekentenis

DATUM:

05-06-1711

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, naast oud-burgemeester Olijcan
2. Kuipen met het huisje
Kampen, Bolwerk, aan de Broederpoort, achter de Hollandse Tuin

comparanten

Kruishoop, Willem Herbersen
Claas, Truide
Valckenier, Elias
Scheens, Femmigjen

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Elias Valckenier en echtgenote
een bedrag van ƒ250 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij hun woonhuis en kuipen met huisje.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 464
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Oedekerken, Willem
Oedekerken, Pieter
Kluiver, Arent

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Stijntjen, Catharijntjen
en Maria Oedekerken als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een
bedrag van ƒ375 c.g. en de lijfstoebehoren en belooft hen lezen, schrijven
en naaien te laten leren en te doen wat een goed vader verplicht is,
waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 21-04-1733 meldt Catharina Oedekerken haar
voogden te bedanken, mede namens haar overleden zuster Maria.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 464v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bosch, Willem Gerritsen
Aersen, Egbert
Dircks, Rutger

DATUM:

28-09-1711

Wdn. Jurrientjen v. Ootmarsum
Voogd
Voogd

DATUM:

364

Vader

16-11-1711

Wdn. van Nijsien Dircks
Voogd
Voogd

Vader

1028

1029

1030

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Truide en Peter
Willems als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g., een boek met
zilverwerk, een zilveren oorijzer, twaalf lakens en vijf hemden samen,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 464v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tromp, Willem

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Amilia, Hendrina en
Hermina Tromp als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag
van ƒ250 c.g. en alle goederen van hun grootmoeder de weduwe van H. van
Heerde die zij zullen erven, alles te versterven van het ene kind op het
andere en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden, die erin
toestemmen dat het geld onder de vader blijft berusten, tevreden zijn.

bijzonderheden

Namen van de moeder en de voogden niet vermeld.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 465
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pottier, Willem

samenvatting

Comparant, zoon van Jan Pottier en Gesina Worst, verklaart, mede namens
zijn afwezige zusters Femmetijn en Margareta Pottier, dat hij zich nooit als
erfgenaam van de ouderlijke boedel heeft gedragen en dat hij gedurende de
periode dat hij in het buitenland was in dienst van de Oost Indische
Compagnie van de erfenis heeft afgezien.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 465
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Bos, Willem Jochemsen
Weert, Gerrichien Jansen

DATUM:

28-07-1712

Wdn. van ….

DATUM:

Vader

16-09-1712

Comparant

DATUM:

365

10-02-1713

Schuldenaar
Schuldenares

Echtpaar

Bijsterbos, mr Marten
Gildemeesters

1031

1032

Schuldeiser
Borg

Voogd
St. Jacobsgilde

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogd over de zoon van Jan
Jansen Weert een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als
speciaal onderpand geldt hun turfdragersplaats, die zij beloven niet te
verkopen en waarvoor de gildemeesters van het St. Jacobsgilde borg
staan.
NB. In de kantlijn: op 26-08-1720 meldt de schuldeiser van bovenstaande te
zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 465v
Borgsteling

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Tongeren, Wijnolt van
Hanecroot, de weduwe

samenvatting

Comparant heeft zich borg gesteld voor de weduwe Hanecroot en belooft
het pachtgeld over 1713 voor een stuk land van de Geestelijkheid op tijd te
voldoen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 465v
Kinderbewijs

onroerend goed

Molen
Kampen, buiten de Cellebroederspoort

comparanten

Jans, Willemina
Dijck, Jan van
Deventer, Jan van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hendrickien en
Vrede als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ50 c.g. en een bed,
peluw en kussens, te versterven van het ene kind op het anderen, waarvoor
de helft van haar molen als onderpand dient, waarmee de voogden
tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 04-10-1719 meldt Jan Rutger van Noorle, vader van
Willemina Jans, de voogden te danken voor de administratie van de
ouderlijke goederen; hij neemt de kinderen bij zich.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

10-10-1713

Borg
Begunstigde

DATUM:

30-12-1713

Wed. van Roeloff Hendricksen
Voogd
Voogd

366

Moeder

1033

1034

1035

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 466
Borgstelling

DATUM:

09-03-1714

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Valensijn, Willem
Coops, Johannes

samenvatting

Comparant heeft zich, volgens de regels van de Provincie, borg gesteld
voor Johannes Coops als ontvanger van een gedeelte van het
e
schoorsteengeld, 1000 penning en zoutgeld als garantie voor de correcte
uitoefening van diens functie.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 466
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bos, Willem Gerritsen
Bos, Gerrit Jansen
Peters, Aleida

Borg
Begunstigde

DATUM:

27-04-1714

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn vader een bedrag van ƒ300
c.g. dat hij in termijnen zal restitueren en waarvoor hij zijn melkkoeien als
onderpand stelt.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 466v
Verklaring

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Molijn, Willem du
Rombergh, ds Joh. Christoffel
Gommardt, Jurrien
Weteringe, Hendrick van de
Campen, Tijtien van

samenvatting

Comparant verklaart van de executeurs van het testament van Hendrick
Visser, te hebben ontvangen ⅓ deel van alle roerende en onroerende
goederen, huisraad, geld etc., waarvoor hij hen dankt. Om hen te vrijwaren
van alle aanspraken stelt hij borgen aan, die tevens optreden voor Jan
Albertsen, zoon van Hilletien Vissers, die zich in het buitenland bevindt.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

367

08-11-1714

Comparant
Executeur
Executeur
Borg
Borg

Wdn. Judith Vissers

1036

1037

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 467
Kinderbewijs

DATUM:

04-05-1715

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hengelen, Willem van
Telder, Jannes
Pastoor, Jacob

Samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lambert en Berentje
van Hengelen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ2 c.g. samen 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 99
onderwerp

FOLIO: 467
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Willem
Alberts, Jacob
Jansen, Evert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Anna Catharina
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3-3 samen, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Dina Pastoors
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

15-06-1715

Wdn. van Margreta Miggielsen
Voogd
Voogd

Vader

De bladzijden 467v t/m 468v zijn blanco.
1038

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 469
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoolbooms, Helena
Tengberden, secretaris van
Camenerus, J.

29-06-1705

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

En familie
Procurator

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan J. Camenerus, mede namens haar
broer Reinier Hoolbooms en haar zusters Geertruijdt en Judick Hoolbooms,
om namens hen de zaken waar te nemen, hen te vertegenwoordigen, al of
niet gerechtelijk en te doen wat noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

368

1039

1040

1041

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 469
Verklaring

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Francken, Henrick
Lijndraijer, Peter Lucassen

17-10-1705

Comparant
Gedaagde

De erven van ..

samenvatting

Comparant verklaart bij handtasting hier in de stad geen borg te hebben
kunnen vinden in de zaak tegen de erven van Peter Lucassen Lijndraijer; hij
hoopt te volstaan met een belofte onder ede.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 469
Borgsteling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Marle, Helmich van
Marle, Wolter van

DATUM:

20-10-1705

Borg
Begunstigde

Commies

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te stellen voor zijn zoon Wolter van Marle als
commies van de Raad der Admiraliteit van het Noorderkwartier, als garantie
voor de correcte uitoefening van die functie; hij ziet af van alle stads en
provinciale voorrechten.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 469v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, adres niet vermeld

comparanten

Morre, Henrick
Morre, Benjamin
Molckenboer, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Judith Morre
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ180 c.g., te
versterven van het ene kind op het anderen en al het zilver/goud van hun
moeder, waarvan de voogden de inventaris hebben; hij belooft hen lezen,
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt;
zijn woonhuis is onderpand voor het kinderbewijs.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

369

23-10-1705

Wdn. Nilletjen Isebrants
Voogd
Voogd

Vader

1042

1043

1044

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 470
Borgstelling

DATUM:

21-11-1705

onroerend goed

Huis
Kampen, hoek van de Bovenbrug

comparanten

Beerthuijs, Hermen
Beerthuijs, Jan Gerritsen

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te stellen voor Jan Gerritsen Beerthuijs, ten
profijte van Henrick Michielssen van den Broeck, voor de huur van het huis
bij de Bovenbrug, waarvan de laatste termijn in mei 1708 moet worden
betaald en het schoorsteengeld, dat Jan Gerritsen Beerthuijs tot zijn last
heeft genomen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 470
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Martens, Henrickjen
Nes, Henrick
Lamberts, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Marten Bruijns 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.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 470v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Helena
Vriese, Henrick Woltersen
Meurs, Pieter van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Saartjen Vriese als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12 c.g. en belooft haar lezen,
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat van een goede moeder
verwacht wordt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Borg
Begunstigde

DATUM:

26-02-1706

Wed. van Ide Martens
Voogd
Voogd

DATUM:

370

Moeder

14-06-1706

Wed. Willem Woltersen Vriese
Voogd
Voogd

Moeder

1045

1046

1047

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 470v
Kinderbewijs

DATUM:

18-06-1706

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Albers, Hermen
Roosinck, Coert
Storck, Jacobus Reffersen

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 471
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Raam, Henrick
Bosen, Henrick
Rabberinck, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerrit, Bartholomeus
Jurrien, Aeltien en Hermen Raam 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 goede vader betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 471
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Beerthuijs, Hermen Gerritsen
Visscher, Teunis

samenvatting

Comparant verklaart met handtasting als zijn eigen schuld aan Teunis
Visscher te betalen een bedrag van ƒ32 c.g. dat Dirck Haamer Schipper
hem wegens een reparatie aan zijn kofschip schuldig is en dit binnen de tijd
van een half jaar vanaf heden.

bijzonderheden

Geen

Wdn. Jannetjen Jelij de Vries
Voogd
Voogd

DATUM:

07-09-1706

Wdn. van Maria van Putten
Voogd
Voogd

DATUM:

371

Vader

Vader

06-10-1706

Comparant
Begunstigde

1048

1049

1050

1051

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 471v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roelofs, Hermen
Erckelens, Rogier

DATUM:

27-09-1706

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Advocaat

samenvatting

Comparant heeft een volmacht verstrekt aan advocaat Rogier Erckelens om
namens hem zijn zaken waar te nemen, al of niet gerechtelijk, zoals
comparant zelf gedaan zou hebben met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 471v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wieringen, Hendrina van
Lubberinck, Lucas
Meer, Matthijs ter

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Joannes Staaverman als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ20 c.g. en belooft hem lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder
verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 472
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Duitsche, Hermen
Leuse, Wilhelmus

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Wilhelmus Leuse om
tijdens zijn afwezigheid zijn, comparants, zaken waar te nemen en alles te
doen wat comparant zelf gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 472
Borgstelling

DATUM:

05-11-1706

Wed. Bartelt Wil. Staaverman
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

26-01-1707

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM: 04-02-1707

372

1052

1053

1054

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Henrick
Escher, Jan
Ridder, Jan de jonge

Borg
Begunstigde
Verweerder

Burger uit Zwolle

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld ten behoeve van Jan
Escher voor de kosten in zijn proces tegen Jan Ridder de jonge.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 472
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Andriesen, Henrick
Andriesen, Claas
Schutter, Cornelis Henricks

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Albert en Aeltien
Henricks als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft hen
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat van een
goed vader wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Naam overledene niet vermeld in de akte.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 472v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Staal, Henrick
Veene, dr Joan

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan dr Joan Veene om
namens hem zijn zaken in der minne of gerechtelijk te regelen, om hetgeen
comparant reeds heeft gedaan in de zaak tegen Abram de Haan te
bevestigen en verder alles te doen wat noodzakelijk is.
NB. In de kantlijn: op 02-05-1710 heeft Anna Jans, weduwe van
volmachtgever, de volmacht vernieuwd.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 472v
Kinderbewijs

DATUM:

23-02-1707

Wdn. van ….
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

21-03-1707

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

373

16-04-1707

1055

1056

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schaap, Henrick Gerritsen
Schaap, Jan Gerritsen
Frericksen, Lambert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerrit en Geertruijdt
Schaap als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. of een
weefgetouw en de lijfstoebehoren en belooft hen lezen, schrijven en een
handwerk te laten leren en te doen wat van een goed vader wordt verwacht,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Naam overledene niet vermeld in de akte.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 473
Verklaring

onroerend goed

Huis genaamd het Melkmeisje
Kampen, hoek Speldenmakerssteeg

comparanten

Heijdanus, Hester
Eckelboom, Dirck
Vriese, Jan

Wdn. van ….
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

07-05-1707

Comparante
Comparant
Comparant

En echtg. E. Heijdanus
Id. Chr. Heijdanus

samenvatting

Comparanten verklaren een bedrag van ƒ200 g.g. te hebben gecedeerd aan
de kinderen van Dirck Eckelboom, Hermen, Jan en Anna, als restant van de
kooppenningen van een huis, waarvan de rente ook aan de kinderen ten
goede zal komen. Dit geldbedrag is in januari 1697 aan comparanten
overgedragen door Cornelis van Dijck en Everdina Kannegieter.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 473v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Een stuk land het Vaechts Kampje
Kampen, op Oenen

comparanten

Krouwel, Henrick
Canneman, Geesien
Lijndraijer, Thijs Petersen
Jans, Dreesien

DATUM:

15-06-1707

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Thijs Petersen Lijndraijer een
bedrag van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij een stuk land.

bijzonderheden

Geen

374

1057

1058

1059

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 474
Schuldbekentenis

DATUM:

25-08-1707

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Burgwal, tussen de wed. van der Ketten en Scholten

comparanten

Jans, Hendrina
Lemker, secretaris
Nes, Henrick van

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Wed. H. Kloecke
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan de gemeensman Henrick van Nes
als voogd over Jan van den Bergh, een bedrag van ƒ150 c.g. wegens
restante kooppenningen en achterstallige huishuur, tegen ƒ7,50 c.g. rente
per jaar. Als speciaal onderpand geldt haar woonhuis.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 474v
Volmacht

onroerend goed

Het goed Wesselink
Aalten, buurschap Baarloo

comparanten

Vruchtman, Henrick
Vruchtman, Stijntijn
Lunis, Peter

DATUM:

27-08-1707

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Echtpaar
Uit Aalten

samenvatting

Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan Peter Lunis om
e
namens hen te verkopen hun aandeel in 3/5 deel van een goed aldaar
afkomstig uit de nalatenschap van Jacob Vruchtman, het geld te
ontvangen en verder alles te doen wat comparanten zelf ook gedaan
zouden hebben en er rekenschap over af te leggen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 474v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Leeuwerden, Henrick van
Leeuwerden, Willem van
Steenbergen, Aleida

samenvatting

DATUM:

06-09-1707

Comparant
Comparant
Schuldeiseres

Wed. A. Herweijer

Comparanten, erfgenamen van hun moeder Levina Voorne douairière van
burgemeester van Leuwerden, verklaren dat de nagelaten boedel belast is
met een schuld van ƒ2000 c.g. met rente ten behoeve van Aleida
Steenbergen weduwe van burgemeester Aper Herweijer; dat gebleken is dat
alsnog een bedrag van ƒ1470 c.g. resteert, dat zij willen betalen door middel
van een obligatie op de provincie Overijssel groot ƒ1600 c.g. met twee jaar
rente, om zodoende schuldeiseres schadeloos te stellen.

375

1060

1061

1062

bijzonderheden

Details in de akte.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 475v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vesterinck, Henrick
Vesterinck, G.
Geertruijden – Catrinen Gasthuijs

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld voor de eventuele
aanspraken op de boedel van G. Vesterinck, waarvan het Geertruijden en
Catrinen Gasthuis de gelden heeft ontvangen uit handen van Claas
Visscher.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 475v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nes, Henrick van
Velthuijs, Peter

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te stellen ten behoeve van Peter Velthuijs
voor het bedrag dat hij van Claas Visscher heeft ontvangen wegens de
verkoop van de boedel van Ariana Schippers wat hem bij uitspraak van 0612-1707 is toegestaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 476
DATUM:
Gerechtelijke bekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wesselstein, Hans Jurrien
Hellemans, Margreta
Teunissen, Catrina

samenvatting

DATUM:

DATUM:

30-11-1707

Borg
Overledene
Begunstigde

10-12-1707

Borg
Begunstigde

09-03-1708

Comparant
Comparante
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Arentsen

Comparanten verklaren de opbrengst van hun inboedel en meubilair bij de
rechtbank te laten totdat de schuld aan Catrina Teunissen van ƒ300 dd 0806-1689 is voldaan.
NB. In de kantlijn: op 22-06-1708 meldt Henrick Aertsen te zijn voldaan van

376

bovenstaande en de bekentenis te royeren.

1063

1064

1065

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 476
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Engelbert, Hermen
Backers, Antonia
Backers, Henrickijn
Tengberden, secretaris van
Backers, Clasijne
Dijck, Cornelis van

DATUM:

07-05-1708

Comparant
Comparante
Comparante
Momber
Overledene
Vader

Echtpaar
Wed. G. Sasse

samenvatting

Comparanten verklaren, nadat hun vader Cornelis van Dijck en kinderen de
erfenis van Clasijn Backers had geweigerd te aanvaarden, te beloven hen
van alle eventuele aanspraken op de boedel te vrijwaren .

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 476v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bergh, Henrick van den
Olthuijs, Berent Abramsen van
Haane, Willem de
Egberts, Altijn

DATUM: 21-05-1708

Borg
Begunstigde
Erfgenaam
Erfgename

De erven van …
Wed. J. Reurick

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld ten behoeve van de erven
van Berend Abramsen van Olthuijs, gewoond hebbende op de
Kalverhekkenweg, Willem de Haane en Altijn Egberts.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 476v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Reurinck, Hermen
Reurinck, Gerrit
Snel, Lambert

DATUM:

22-10-1708

Wdn. van Engeltjen Jans
Voogd
Voogd

377

Vader

1066

1067

1068

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Geesijntjen Herms
Reurinck als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 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 99
onderwerp

FOLIO: 476v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Nijenburgh, Henrick
Nijenburgh, Evert
Tichler, Gerrit

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrick, Hermina en
Swaantjen Nijenburgh als moeders erfdeel te hebben gereserveerd de
goederen geërfd van hun grootvader Berend van Tongeren, verder de
erfportie van wijlen zijn dochter Merrichjen Nijenburgh en tenslotte zijn deel
in het huis bewoond door ds Darroija. Hij belooft hen lezen, schrijven,
naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede vader
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 477
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Engelbert, Hermen
Pruijs, Jan

samenvatting

Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Jan Pruijs om hier en elders
comparants zaken waar te nemen en te doen wat deze ook gedaan zou
hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 477v
Schuldbekentenis

onroerend goed

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

DATUM:

02-11-1708

Wdn. van Geertruit van Tongeren
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

27-11-1708

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

378

02-01-1709

comparanten

1069

1070

1071

Henriks, Hermtijn
Tengberden, secretaris van
Lijndraijer, Lucas Petersen
Kock, Stijntijn Tijmensen

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Wed. H. van Heerde
Echtpaar

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn Lucas Petersen Lijndraijer en diens
echtgenote een bedrag van ƒ700 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stelt zij haar huis tussen Eckelboom en Lijndraijer. Namens de
minderjarige kinderen treden Willem Tromp en Geertijn Henricks op.
NB. In de kantlijn: op 19-01-1715 heeft Willem Tromp het huis voor ƒ1300
c.g. gekocht, waarmee de boedelschulden worden betaald.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 478
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrits, Hermen
Camenerus, Jannis

DATUM:

04-01-1709

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Procureur

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Jannis Camenerus
om namens hem zijn zaken te behartigen en alles te doen wat noodzakelijk
is en daar verantwoording van af te leggen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 478
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsen, Hermen
Veene, dr Joan
Dreesma, Dirck Roeloffs

samenvatting

Comparant, zoon van Trijntjen Willems, verklaart een volmacht te
verstrekken aan dr Joan Veene om namens hem op te treden in zijn zaak
tegen Dirck Roeloffs Dreesma en consorten, hem eventueel gerechtelijk te
vervolgen en alles te doen wat daarbij noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 478v
Verklaring

DATUM:

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

379

11-11-1709

22-11-1709

1072

1073

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hemminger, kapitein luitenant
Markelbagh, Frans
Klein, kapitein luitenant

samenvatting

Comparant verklaart op Nieuwjaarsdag a.s. te zullen betalen aan Frans
Markelbagh een bedrag van ƒ49-10 c.g. dat kapitein luitenant Klein hem,
Markelbagh, schuldig is; indien comparant in gebreke blijft, is hij
gerechtelijk aanspreekbaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 478v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, hoek Geerstraat, naast de Bijenkorf
2. Hof
Kampen, Heilensteeg, tussen van der Maten en Bitner

comparanten

Brouwer, Hermannus
Peters, Marta
Detten, Henricus van
Spaarleer, Dirckijn

Comparant
Begunstigde
Schuldenaar

DATUM:

19-02-1710

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Henricus van Detten en
echtgenote een bedrag van ƒ600 c.g. tegen ƒ29 c.g. per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij voor ƒ400 hun huis, strekkend tot aan het huis van de
wed. Tengnagel tot Olthuijs en voor ƒ200 hun hof, strekkend tot achteraan
de hof van de erven van Santen.
NB. In de kantlijn: op 01-05-1765 is de obligatie kwijtgescholden door de
gemeensman Jan Bijsterbos en de akte geroyeerd.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 479
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where genaamd het Disteleerhuis
Kampen, Achter de nieuwe Muur,
2. Stal
Kampen, achter mr. Valkenburgh

comparanten

Tangena, Henrick
Valkenburgh, Anna
Lijndraijer, Tijs
Jans, Amerentia

samenvatting

DATUM:

26-04-1710

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Tijs Lijndraijer en echtgenote
een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij hun huis, tussen mr Valkenburgh en van der Wende, strekkend
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tot achteraan de behuizing van comparants zuster, getrouwd met N.
Stortenbeeck.
NB. In de kantlijn: en bovendien stellen ze als onderpand hun stal.

1074

1075

1076

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 479v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ommen, Hendrick Hendriks v.
Verschuijren , Andries
Bosch, Govert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn zoon Hendrik Hendriks van Ommen als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd zijn beste ton met toebehoren en
aan zijn dochter Margarita Hendriks van Ommen en haar broer samen ƒ10
c.g., te versterven van het ene kind op het andere, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Naam overledene niet vermeld in de akte.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 479v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cornelis, Henrickjen
Bronckhorst, Jurrien
Jansen, Erkelens

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Maria, Jacob, Aeltjen
en Annichjen Jacobsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ4 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 99
onderwerp

FOLIO: 480
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat, strekkend tot aan de Hofstraat

comparanten

Crouwel, Henrick
Canneman, Geesjen

DATUM: 28-04-1710

Wdn. van …..
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

04-06-1710

Wed. Jacob Jacobsen Idenburgh
Voogd
Voogd

DATUM:

04-06-1710

Schuldenaar
Schuldenares

381

Moeder

Echtpaar

Ovinck, Jacob Gerritsen
Nes, Henrick van

1077

1078

1079

Schuldeiser
Schuldeiser

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de erven
Hillichjen Jans, wegens een lening van haar dd 12-02-1705, een bedrag van
ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun huis,
tussen Passer en ds Nederbosch, waar nog een verplichting op rust van
ƒ75 g.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 480v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Noordt, Henrick van den
Noordt, Geerlich van den
Ems, Andries van
Schellen, Lambert van

samenvatting

Comparanten verklaren hun voogden te danken voor de goede
administratie van de goederen die zij van hun tante Geertjen Geerlichs
hebben geërfd. Zij beloven hen te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 480v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meijerinck, Henrick
Olthoorn, Henrick
Snittert, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Agnieta, Henrick,
Hermen en Jannis Meijerinck als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
één pond groot en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten
leren en te doen als een goed vader betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 15-03-1720 danken Agnieta en Henrick Hermen hun
voogden.

bijzonderheden

Geen

RAK 99

FOLIO:

DATUM: 06-06-1710

Comparant
Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

24-07-1710

Wdn. van Albertij Willems
Voogd
Voogd

481

DATUM:

382

12-12-1710

Vader

1080

1081

1082

onderwerp

Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brinck, Hermen
Teunis, Jan

samenvatting

Comparant, nu voogd over de erven van Elisabeth Reinders, verklaart de
gewezen voogd over Elisabeth te danken voor de administratie van haar
goederen en belooft hem te vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 481
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mache, Hendrick Frits
Wever, Melgior
Dross, Gerrit

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Johannes, Anna en
Arnoldus Mache als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk één
dukaton, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 481
Onderpand

onroerend goed

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

comparanten

Nes, Hendrick van
Steenbergen, Johan
Wolfsen, dr Helmich
Eeckhout, Femmina
Veene, Rudolph

Comparant
Voogd

DATUM:

Schoutambt v. Voortst

03-01-1711

Wdn. van Henrina Aerssen
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

13-02-1711

Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Overledene
Eiseres
Eiser

Gemeensman
Gemeensman
Wed. C. Veene
Med. Dr.

samenvatting

Comparanten verklaren, namens de erven van dr Helmich Wolfsen en op
verzoek van Femmina Eeckhout en andere familieleden, als onderpand te
hebben gesteld een huis op de Vloeddijk, bewoond door kapitein Sterrevelt.

bijzonderheden

Geen

RAK 99

FOLIO:

481v

DATUM:

383

23-05-1711

1083

1084

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pool, Hendrick de
Scheper, Hermannus
Pool, Jan de

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Catharina de Pool als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g. die door
voogd Scheper zijn ontvangen en waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 481v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where met hof en stal
Kampen, Groenestraat, tussen de Hollandse Tuin en de hof van Sterke

comparanten

Roskammer, Hermen
Visscher, Teunis
Horst, Jan van der

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Henrick
Roscammer als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder honderd
rijksdaalders 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 26-07-1719 heeft de vader zijn huis als onderpand
gesteld, strekkend tot achteraan de leerkuipen van Elias Valkenier
enbovendien een erfenisje van ƒ35 c.g. van Jan Decker.

bijzonderheden

Het is niet duidelijk in de tekst wie de renten van het kinderbewijs ontvangt.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 481v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roscammer, Jan

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Dina Schepers
Voogd
Voogd

DATUM:

03-06-1711

Wdn. van Anna Maria Harinks
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

Vader

14-11-1720(?)

Comparant

384

1085

1086

1087

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 482
Schuldbekentenis

DATUM:

29-05-1711

onroerend goed

Hof met hofhuisje
Kampen, Panjansteeg, strekkend tot aan het Bolwerk en Mosselenbergh

comparanten

Tijsen, Henrick
Heimens, Aeltien
Teunis, Catrien

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Jan Koijer

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Catrien Teunis een bedrag van
ƒ150 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
hof tussen die van Reuse en van Wijnbergen.
NB. In de kantlijn: op 25-05-1712 meldt schuldeiseres door Hermen
Steffens van Lingen Smit voldaan te zijn van bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 482v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met stal genaamd het Disteleer Huis
Kampen, Achter de nieuwe Muur,

comparanten

Tangena, Henrick
Valkenburgh, Anna
Beerthuijs, Berend

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Berent Beerthuijs een bedrag
van ƒ100 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij
hun huis dat nog bezwaard is met ƒ400 c.g. ten behoeve van Thijs
Lijndraijer.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 483
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jordens, Gerrit
Harn, Clara van
Vesterinck, dr Henrick
Harn, Everhard
Jellen, Clara

samenvatting

DATUM:

02-07-1711

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

Echtpaar

11-09-1711

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
Verweerder
Verweerdster

Wed. P. Sluijsken

Comparant (met macht van substitutie) verklaart namens zijn
opdrachtgeefster, weduwe van de muntmeester Sluijsken uit Deventer en
namens Henrick Jordens, een volmacht te verstrekken aan dr Henrick
Vesterinck om namens haar zaken waar te nemen voor het scholtengericht
van Kampen, tegen Everhard Harn en Clara Jellen en te doen wat
noodzakelijk is.

385

1088

1089

1090

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 483v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrits, Hendrickjen
Dijck, Peter van
Weteringe, Willem van de

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrick, Jannes en
Femmichjen Hoolboom als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ30 c.g.
te versterven van het ene kind op het anderen en belooft hen lezen,
schrijven, naaien en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed
vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.
NB. In de kantlijn: op 22-06-1716 heeft Henrick Jaspersen zijn voogden
bedankt en vrijwaart hen van alle aanspraken; op 04-06-1717 meldt Henrick
Hoolboom [sic] zijn voogden te danken en te vrijwaren van aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 483v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, niet vermeld

comparanten

Visschers, Helena
Visscher, Teunis
Visscher, Claas

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Johanna en Sophia
Sele als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ250 c.g.
voor ieder van de kinderen, een bedrag van ƒ500 c.g., alles op het comptoir
van Vollenhove en een aandeel in het woonhuis, 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

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 484
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

28-09-1711

Wed. van Jaspar Hoolboom
Voogd
Voogd

DATUM:

03-03-1712

Wed. van Jan Pietersen Sele
Voogd
Voogd

DATUM:

386

Moeder

05-03-1712

Moeder

1091

1092

1093

comparanten

Christiaens, Hendrickien
Bramen, Jannes van
Renten, Jan van

Wed. van Marten Lambertsen
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hermen, Jacobus,
Jannegien en Marten als vaders erfdeel te hebben gereserveerd één daalder
elk, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 484
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lamberts, Hendrikkien
Mulder, Gerrit Everts
Klaas, Nele

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Aeltien Jans als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een zilveren dukaton en haar beste
gouden ring en belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te
doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 484v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Smit, Hendrik
Linde, Aeltien Jans van der
Valkenier, Elias

samenvatting

Comparanten verklaren het bedrag van ƒ274-7 c.g. wegens geleverd leer
dat zij schuldig zijn aan Elias Valkenier, te betalen uit de gelden die zij
tegoed hebben uit de nalatenschap van Albertus van Wijringen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 484v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Erf genaamd het Besselslag

DATUM:

Moeder

06-07-1712

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

387

02-06-1712

Wed. Jan Berentsen Broeckdam
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

04-08-1712

Echtpaar

Dronten, tussen het Glauwen Slag en het Steenbickers Slag
comparanten

1094

1095

Roijer, Henrick
Schaap t. Winsheim, baron H.M.
Heekeren, Anna G. barones v.
Oostendorp, Daniel
IJbinck, Maria
Lijndraijer, Lucas Petersen
Lijndraijer, Tijs Petersen
Weert, Jacobpijn van der

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Volmachtgeefster
Schuldeiser
Schuldeiseres
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiseres

Griffier O’ijssel
Echtpaar
Echtpaar
En echtgenote
En echtgenote

samenvatting

Namens zijn opdrachtgevers, verklaart comparant schuldig te zijn aan
Daniel Oostendorp en echtgenote een bedrag van ƒ1000 c.g., aan Lucas
Petersen Lijndraijer en echtgenote ƒ1000, aan Tijs Lijndraijer ƒ1000 en aan
Jacobpijn van der Weert ƒ400 c.g., samen een bedrag van ƒ3400 c.g. tegen
5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun erf in Dronten,
waarvan de pacht zal worden gebruikt om de rente te betalen.
NB. In de kantlijn: op 12-08-1716 melden schuldeisers Oostendorp de
bekentenis te hebben overgedragen aan Lucas Petersen Lijndraijer en
echtgenote; op 02-08-1742 meldt gevolmachtigd van Pieter Lijndraijer ƒ400
c.g. te hebben ontvangen; op 28-04-1746 melden Claas Gast en Amerentia
van Assen, wed. Lijndraijer, hun recht van hypotheek als onderpand te
stellen voor een lening van Catharina Uilenburg, die op 14-12-1748 wordt
afgelost; op 06-02-1750 heeft Claas Gast zijn geld ontvangen; op 23-07-1773
afronding.

bijzonderheden

Details en volledige volmacht in de akte.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 486
Borgsteling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Boecop, Henrick Arent toe
Valencijn, W.

DATUM:

03-09-1712

Borg
Begunstigde

Scholtis Kamperveen

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te stellen ten behoeve van W. Valencijn als
ontvanger van de verponding en andere belastingen van het karspel, als
garantie voor de correcte uitoefening van de functie.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 486
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met vrije uitgang
Kampen, Oudestraat, bij de Hagenpoort, strekkend tot in de Keizerstraat

comparanten

Moesbergen, Henrick
Moesbergen, Hillegien

samenvatting

DATUM:

15-09-1712

Schuldenaar
Schuldeiseres

De voogden over …

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over zijn zuster

388

Hillegien Moesbergen een bedrag van ƒ375 c.g. tegen 5 procent per jaar.
Als speciaal onderpand stelt hij zijn woonhuis tussen Jannis van Dijck en
Nicolaas Sluijter, nog bezwaard met ƒ100 ten behoeve van Maria IJbinck
echtgenote van Daniel Oostendorp.

1096

1097

1098

bijzonderheden

Namen voogden niet vermeld.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 486v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Schapensteeg, tussen het huis de Witte Pers en Gritien Kae

comparanten

Crouwel, Hendrick
Cannemans, Gesijn
Valkenier, Elias
Scheens, Femmegien

DATUM:

17-03-1713

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Elias Valkenier en echtgenote
een bedrag van ƒ54-10 c.g. tegen 5 procent. Als speciaal onderpand stellen
zij hun huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 486v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Geerstraat, tussen van der Horst en ter Veen

comparanten

Overbosch, Hendrick
Diepen, Clasijn van
Krael, Hendrick
Tambuil, Mechteltien

DATUM:

02-06-1713

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrick Krael en echtgenote
een bedrag van ƒ150 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij hun huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 487
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen de hopman Smit en de dames v. Bentheim

DATUM:

389

02-03-1714

comparanten

1099

1100

1101

Bruin, Hendrick
Dijck, Jacob van
Oosterwolde, Arent van

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over Hester Woltinck
een bedrag van ƒ214 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stelt hij zijn huis.
NB. In de kantlijn: op 27-06-1722 meldt schuldeiser te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 487v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tangena, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart afstand te doen van zijn boedel en belooft deze aan
zijn crediteuren over te geven zonder zich daar verder in te zullen mengen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 487v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Buijse, Hermina
Reggerinck, Hendrick
Wijgersen, Hendrick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Anna en Hermannus
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3-3 c.g. samen, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 487v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bronckhorst, Hendrina van
Brinck, Gerrit van den
Trots, Gerrit Jansen

DATUM: 22-03-1714

Comparant

DATUM:

17-08-1714

Wed. van Hendrick Sijmon
Voogd
Voogd

DATUM:

390

Moeder

17-08-1714

Wed. Hendrick van den Brink
Voogd
Voogd

Moeder

1102

1103

1104

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Joost, Gerregien,
Gesijn en Hillegien van den Brinck als vaders erfdeel te hebben
gereserveerd ƒ2 c.g. samen, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 488
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Herensen, Henrick
Gelder, Henrik van
Sains, Leendert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Annegijn Henricks als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd één daalder en belooft haar lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 488
Schuldbekentenis

onroerend goed

Tjalk

comparanten

Henricksen, Henrick
Foppen, Heijltjen
Camps, Anna

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Anna Camps een bedrag van
ƒ320 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun
tjalkschip met zeil en treil

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 488v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Driesen, Hendrick
Jansen, Egbert
Jansen, Jan

DATUM:

29-11-1714

Wdn. Jannegijn Peters van Gelder
Voogd
Voogd

DATUM:

17-01-1715

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

DATUM:

Schipper te Deventer
Echtpaar
Wed. Arent Bosch

02-02-1715

Wdn. van Willempien Lamberts
Voogd
Voogd

391

van Zwolle

Vader

1105

1106

1107

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aeltien, Lambert en
Dries Hendricks als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder één
gulden, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 489
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Marle, Helmich van
Marle, Wolter van

DATUM: 20-04-1715

Borg
Begunstigde

Zoon

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld voor zijn zoon Wolter in
zijn functie van commies van de Admiraliteit van het Noorderkwartier, als
garantie voor de correcte uitoefening van diens functie; comparant ziet af
van alle eventuele voorrechten.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 489
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Twee huizen, erven en wheren naast elkaar
Kampen, Oudestraat, bij de Bovenkerk
2. Gruttenmolen met annex

comparanten

Niemeijer, Hendrick
Kuijl, Hendrickien van der
Roose, Berentien

DATUM:

29-04-1715

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. G. Heringa

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Berentien Roose een bedrag
van ƒ800 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij
hun twee huizen, gekocht van de erven van Johannes van Eijmberinck en
hun gruttenmolen.
NB. In de kantlijn: op 10-04-1723 melden de erven van schuldeiseres van
bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 489v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Marck, Henrick

DATUM: 14-06-1715

Wdn. van ….

392

Vader

Meijer, Jan
Brinkhuijs, Jan Albertsen

1108

1109

1110

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Henrick
Henricksen Marck als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. en
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat
van een goed vader wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Naam overledene niet vermeld in de akte.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 489v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where met huurhuisje
Kampen, adres niet vermeld

comparanten

Daniels, Heijltjen
Wessels, Henrick
Eunen, Arent van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aleida Maria en
Daniel van de Weteringe als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een
bedrag van ƒ300 c.g. samen, waarvoor haar woonhuis als onderpand dient
en beloof 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 99
onderwerp

FOLIO: 490
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Storm, Jacob
Storm, Roeloff
Wieringen, Jannis van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jonas, Hillegijn,
Catharina en Gerrit Storm als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ5
c.g. ieder 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 99
onderwerp

FOLIO: 490
Borgstelling

DATUM:

28-09-1715

Wed. van Gerrit van de Weteringe
Voogd
Voogd

DATUM:

393

24-09-1707

Wdn. van Maria van Wieringen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

29-09-1707

Vader

1111

1112

1113

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hattem, Jan van
Heerde, Willemtijn Jans van

Borg
Begunstigde

De erven van ..

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te stellen voor de erven van Willemtijn Jans
van Heerde, die in Gelderland buiten de jurisdictie van de stad wonen en dit
voor eventuele aanspraken op en ter afwikkeling van de nalatenschap.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 490
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Fopsen, Jacobus
Duffelen, Henrick Henricksen

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te stellen ten behoeve van Henrick
Henricksen van Duffelen en namens hem te betalen de verponding, het
schoorsteengeld, andere uitgangen en de onkosten van de inventarisatie
over het jaar 1707 van het erf bij hem in gebruik.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 490v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Voerman, Jan Gerritsen
Eeckholt, dr R. J.

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan dr R. J. Eeckholt om
in Zwolle namens hem zaken te regelen betreffende de landpacht van de
Deventer Howe sinds 1671, waarover hij wordt aangesproken als borg voor
Jochem Evers en daarbij al het noodzakelijke te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 490v
Onderpand

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dalfsen, Jan van

DATUM:

26-10-1707

Borg
Begunstigde

DATUM:

05-10-1707

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

03-12-1707

Comparant

394

Echtpaar

Jans, Neeltijn
Jannegijn, Grietijn
Jans, Maria

1114

1115

Comparante
Borg
Borg

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij ten profijte van Grietijn Jannegijn en Maria
Jans, borgen voor de landpacht van de Bagijnenweide over 1706 en 1707
ad ƒ170, wederom als onderpand stellen zes koeien volgens beschrijving in
de akte.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 491
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kock, Jan
Bruggen, Jannes ter
Kock, Evert

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Evert Kock om namens hem met de
bewindvoerders van de Oost Indische Compagnie te onderhandelen over
het geld dat comparants zoon, die in Indië is overleden, tegoed had, dit te
ontvangen en te doen wat verder noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 491
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Achter de nieuwe Muur, bewoond door Abraham Marcus

comparanten

Proest, Johanna
Lemker, secretaris
Bos, Jacobus
Dijck, Peter van

DATUM:

07-12-1707

Volmachtgever
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

13-12-1707

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiser

Wed. Anthoni v.d. Kuijl
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen van
Kier Gerritsen Pott, een bedrag van ƒ290 c.g. tegen 4 procent, zijnde het
restant van het bedrag dat wijlen haar echtgenoot nog schuldig was aan de
voogden. Als speciaal onderpand stelt zij haar huis.
NB. In de kantlijn: op 27-10-1723 melden de buitenvaders van het
Armenweeshuis, Roelof Egbertsen Storm en Albert de Haan ⅓ deel van
bovenstaande te hebben ontvangen en de voogden de rest.

bijzonderheden

Geen

395

1116

1117

1118

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 491v
Schuldbekentenis

DATUM:

29-12-1707

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat, bewoond door de wed. Passer

comparanten

Boelhouwers, Johanna
Lemker, secretaris
Coen, Simon
Reuse, Reiner

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiser

Wed. Willem Vos
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen van
dr Meij een bedrag van ƒ132 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand geldt haar huis.
NB. In de kantlijn: op 27-08-1709 meldt de gevolmachtigde van de wed. van
Johannes Meij deze bekentenis te cederen aan Simon Coen en diens zuster
Willemtijn Coen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 492
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ridder, Jacob
Lijndraijer, Jacob Petersen
Weert, Evertijn Herms van der

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Petersen Lijndraijer en
diens echtgenote een bedrag van ƒ600 c.g. tegen 5 procent. Als speciaal
onderpand geldt zijn deel van de ouderlijke erfenis die hij nog deelt met zijn
broer.
NB. In de kantlijn: op 23-04-1711 meldt schuldeiser van bovenstaande te
zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 492v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Amesfoort, Jacob Jansen van
Amesfoort, Peter Jansen van
Vos, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Jacobsen van
Amesfoort als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een zilveren
dukaton en belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en
te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

DATUM:

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

DATUM:

396

28-02-1708

Vaandrig
Echtpaar

24-03-1708

Wdn. van …
Voogd
Voogd

Vader

1119

1120

1121

bijzonderheden

Naam overledene niet vermeld in de akte.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 492v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Slachter, Jan Petersen
Hekes, Helmich
Broeckhuijzen, Henrick v.

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 493
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Vloeddijk, bij de Papenbrug, tussen Mathjeu en van der Ketten

comparanten

Tongeren, Johanna van
Haan, Albert de
Nieuburgh, Henrick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jannegien,
Marregijn en Arentijn de Haan als vaders erfdeel te hebben gereserveerd
een bedrag van ƒ935 c.g. en haar halve woonhuis met de halve oliebak erin
en de lijfstoebehoren; verder de helft van de erfenis van haar vader Berend
van Tongeren en enige zilveren voorwerpen. Zij belooft hen lezen, schrijven
en een handwerk te laten leren en te doen wat van een goede moeder
verwacht wordt, waarmee de voogden tevreden zijn. Als onderpand geldt
de helft van het woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 12-08-1721 dankt Jannichjen de Haan haar voogden
en vrijwaart hen van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 493v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

DATUM: 26-04-1708

Wdn. van Berentien Evers
Voogd
Voogd

DATUM:

397

09-05-1708

Wed. van Tomas de Haan
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

18-05-1708

Moeder

1122

1123

1124

comparanten

Sloot, Johanna Elisabeth
Tengberden, van
Vesterinck, Henr. dr

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

samenvatting

Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan dr Henrick
Vesterinck om haar zaak, waarvoor zij door burgemeester van de Weteringe
in rechte is aangesproken, waar te nemen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 493v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wijsenhagen, Joan

samenvatting

Comparant, voogd over het kind van Hendrick Vesterinck, verklaart dat hij
de schuldbekentenis ad ƒ1000 c.g. ten laste van de weduwe van Gijsbertus
van Arssen door oud-burgemeester Coops aan het gerecht gegeven, uit het
gerecht heeft gelicht, waarmee het renversaal door M. Coops aan dr
Henrick Raterinck afgegeven, te niet is gedaan; hij verklaart dit renversaal
in de papieren van Henrick Raterinck niet te hebben gevonden.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 493v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Hof
Brunnepe, Steendijk

comparanten

Hoff, Jan
Hoff, Peter Jans
Jans, Elisabet
Tengberden, van
Brunier, Willem

DATUM:

Echtg. Ph. v. Bockhorst
Secretaris

04-07-1708

Voogd

DATUM:

13-07-1708

Erfgenaam
Erfgenaam
Erfgename
Momber
Schuldeiser

Echtg. P. Jans Wiltijn
Secretaris

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Aeltijn Peters, verklaren schuldig te zijn aan
Willem Brunier een bedrag van ƒ188-11 c.g. Als onderpand geldt hun hof,
gekocht van Abigail Lindenhoff.

bijzonderheden

Details in de akte.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 494
Kinderbewijs

DATUM:

398

14-09-1708

1125

1126

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mastricht, Jan Petersen van
Wildenbergh, Peter
Willemsen, Henrick

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 494
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Muller, Jan
Wijhe, Rutger Albertsen v.
Backer, Jan Jansen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Roeloff Jansen Muller als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. en belooft hem lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 494v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Diepen, Jan Isacksen van
Wijhe, Laurens Jansen v.
Bosch, Jan Berentsen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Isack Jansen van Diepen
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g., een weefgetouw en de
lijfstoebehoren en belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten
leren en te doen wat van een goed vader wordt verwacht, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Wdn. Jannegien Erents
Voogd
Voogd

DATUM:

399

15-10-1708

Wdn. van Helena van Wijhe
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

Vader

29-10-1708

Wdn. van Jannichjen Gerrits
Voogd
Voogd

Vader

1127

1128

1129

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 495
Kinderbewijs

DATUM:

02-11-1708

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Beerthuijs, Jan Willemsen
Beerthuijs, Harmen
Henricksen, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Willem Jansen Beerthuijs
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. en belooft hem lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat van een goed vader
wordt verwacht, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Naam overledene niet vermeld.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 495
Kinderbewijs

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, hoek bij de Hagenpoort
2. Hof
Brunnepe, buiten de Hagenpoort

comparanten

Proest, Johanna
Kraal, Henrick
Veer, Simon ter

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan van der Kuijl als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van haar woonhuis,
bezwaard met ƒ200 c.g. t.b.v. de erven Olican en de helft van haar hof, door
haarzelf gebruikt, verder een bedrag van ƒ200 c.g. en diverse 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.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 495v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hattem, Jan van
Rijtbergh, Henrick
Stubbe, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jennegijn en Aeltijn
van Hattem als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ50 c.g. ,
voor Jennegijn een zilveren buideltas en drie zilveren lepels en voor Aeltijn
een zilveren beugeltas met toebehoren en voor beiden alle lijfstoebehoren

Wdn. van …
Voogd
Voogd

DATUM:

12-11-1708

Wed. van Antoni van der Kuijl
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

15-11-1708

Wdn. van Hillegijn Westerhuijs
Voogd
Voogd

400

Vader

Vader

met zilver/goud, geïnventariseerd voor de voogden en de erfenis van hun
grootvader. Hij belooft hen lezen en schrijven te laten leren en te doen wat
een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

1130

1131

1132

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 495v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meuleman, Isack
Toorn, ds Adrianus van den

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te stellen voor ds Adrianus van den Toorn
wegens diens proces tegen de scholtis van Lieuwerden over een bedrag
van ƒ167-15 c.g. voor geleverde wijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 496
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Beeckman, Jan Willemsen
Beeckman, Dirk Albertsen
Brinckhuijs, Jan Albertsen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willem en Hermina
Beeckman als moeders erfdeel te hebben gereserveerd twee dukaton
samen; 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 99
onderwerp

FOLIO: 496
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Decker, Jurrien
Herdenburgh, Willem
Looman, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Claasjen Jurriaans als

DATUM:

03-12-1708

Borg
Begunstigde

DATUM:

05-01-1709

Wdn. Marrichjen Alb. Brinckhuijs
Voogd
Voogd

DATUM:

07-02-1709

Wdn. van Marrichjen Jans
Voogd
Voogd

401

Vader

Vader

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

1133

1134

1135

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 496v
Vrijwillig beslag

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat

comparanten

Boelhouders, Johanna
Tengberden, van
Reuse, Reinder

samenvatting

Comparante verklaart vrijwillig verwin te geven aan Reinder Reuse in
verband met het op haar woonhuis gevestigde kapitaal en rente: zij draagt
haar meubilair en huisraad over, waarvan zij een inventaris zal opstellen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 496v
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Kleinhouwer, Jan
Klinge, Philip

DATUM:

01-03-1709

Comparante
Momber
Schuldeiser

DATUM:

Wed. Willem Vos
Secretaris

20-03-1709

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Custos te Zalk

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Philip Klinge om
comparants belang te behartigen in de boedel van Klaas Kleinhouwer,
daarbij alles te doen wat noodzakelijk is en daarvan verantwoording af te
leggen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 497
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met grutterij genaamd de Eilander Gruttenmolen
Kampen, Oudestraat, t.o. de Buitenkerk

comparanten

Bergh, Jan Gerritsen van den
Lamberts, Jannichjen
Barkum, Claas van

DATUM: 16-04-1709

402

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Gemeensman

1136

1137

1138

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Claas van Barkum een bedrag
van ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij
hun woonhuis met grutterij.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 497v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Norel, Jacob
Lunse, Jan Claassen v.d.
Jaager, Peter Gerritsen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Henrick Jacobsen Norel
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ400 c.g.
waarvoor hij met zijn goederen garant staat. Hij 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 99
onderwerp

FOLIO: 498
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nairac, Jan
Rouse, Thomas
Stubbe, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Philip, Roeloff en
Janna Nairac als moeders erfdeel te hebben gereserveerd drie pond groot,
alle lijfstoebehoren en de helft van de erfenis die hij nog van zijn ouders te
verwachten heeft; hij belooft hen lezen, schrijven, naaien en een handwerk
te laten leren en te doen wat van een goed vader verwacht mag worden,
waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 20-09-1730 bedankt Roelof Neirac zijn voogden.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 498
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

20-04-1709

Wdn. Aeltjen Claas van der Lunse
Voogd
Voogd

DATUM:

26-04-1709

wdn. van Willemina Tessinck
Voogd
Voogd

DATUM:

403

Vader

29-04-1709

Vader

1139

1140

1141

comparanten

Berkum, Jannegijn van
Berkum, Jan van
Ross, Jacobus

Wed. van Albert Benninck
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Andries, Margreta,
Abram en Aaltijn Bennink als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder
een zilveren dukaton en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te
laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 498v
Betalingsopdracht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Raas, Jannes
Lijndraijer, Lucas Petersen

samenvatting

Schuldeiser heeft Jannes Raas voor het gerecht gedaagd omdat hij nog
ƒ350 c.g. met rente van hem krijgt. Jannes Raas heeft al enige
aanbetalingen gedaan en via de advocaat van schuldeiser, R. J. Eeckholt,
wordt hem medegedeeld het restant in de komende maand te betalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 498v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Fabritius, dr Cornelis
Vesterinck, dr Henrick

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zwager Henrick Vesterinck om
comparants zaken waar te nemen, eventueel gerechtelijk en te doen wat
noodzakelijk is.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 499
e
Innen 50 penning

onroerend goed

1. Drie huizen, Oudestraat
2. Een paardenstal

comparanten

Coominck, Jacob

DATUM:

07-05-1709

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

09-07-1709

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

09-08-1709

Comparant ter ene zijde

404

Moeder

Olijcan, de erven
Norel, Jacob
Rechteren, Lubbert van

1142

1143

Comparanten ter andere zijde
Borg
Borg

samenvatting

Er is onenigheid ontstaan tussen Jacob Coominck, pachter van het recht
e
van de 50 penning van Kampen sinds 01-01-1707 en de erven van oudburgemeester Olijcan. Het betreft drie huizen in Kampen en een
paardenstal, samen getaxeerd op ƒ3500 c.g. uit de nalatenschap. In een
eerder stadium is vastgesteld door de heren van Ingen en Tengnagel dat
e
Jacob Coominck het volle recht van de 50 penning heeft op de huizen,
maar de erven eisen nu dat comparant twee borgen stelt voor de eventuele
schade.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 500
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Alberts, Geesijn
Nieuburgh, Evert
Schuijrinck, Jurrien

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jacob Berentsen als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ7 c.g. en belooft hem lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren, waarmee de voogden tevreden
zijn.
NB. In de kantlijn: op 29-08-1711 heeft comparante het kinderbewijs
vergroot tot ƒ30 c.g., waarvoor haar woonhuis als onderpand geldt.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 500
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Fabel, George Henrick
Hosebeen, Dirck

DATUM:

29-08-1707

Wed. van Berend Nieuburgh
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

01-09-1707

Schuldenaar
Schuldeiser

Hospes

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dirck Hosebeen wegens kost en
inwoning een bedrag van ƒ300 c.g. Als onderpand stelt hij de jaarlijkse
donatie van baron van der Noot, bisschop van Gent, groot ƒ1200 c.g.,
waarvan een civiel arrest moet worden gemaakt zolang alles niet geregeld
is.

bijzonderheden

Geen

405

1144

1145

1146

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 500v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Grietijn
Hermsen, Henrik
Smit, Egbert
Peters, Hertgert

samenvatting

Comparante verklaart voort haar minderjarige dochter Jannegijn Jans als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g., 50 el doek
en een bed met toebehoren en belooft haar lezen, schrijven en naaien te
laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn. De moeder heeft het
vruchtgebruik van het kinderbewijs.
NB. In de kantlijn: op 14-02-1725 bedankt Jannegijn haar voogden en
vrijwaart hen van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 500v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Thomas, Grietijn
Smit, Egbert
Rijxsen, Willem

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Eeffijn Gerrits als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ80 c.g., een bed
met toebehoren, 60 el doek en 20 vrouwen hemden 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 99
onderwerp

FOLIO: 501
Borgstelling

onroerend goed

Een kamp lands de Bagijnenweide

comparanten

Jannegijn, Grietijn
Jans, Maria
Tengberden, van
Putten, de weduwe
Jans, Neeltijn

samenvatting

DATUM:

05-10-1707

Wed. van Jan Klasen
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

05-10-1707

Wed. van Gerrit Rijxsen
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

Moeder

02-12-1707

Borg
Borg
Momber
Schuldeiseres
Begunstigde

Secretaris
Echtg. J. van Dalfsen

Comparanten, zusters, verklaren zich borg te hebben gesteld ten behoeve
van de weduwe Putten voor een bedrag van ƒ170 c.g. aan landpacht over
1706 en 1707, te betalen op St. Maarten door Neeltijn Jans, getrouwd met

406

Jan van Dalfsen, waarbij de koeien die zij in onderpand hebben gegeven
nog steeds als zodanig verbonden blijven.

1147

1148

1149

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 501
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Scheppink, Gerrit
Eckelboom, Berent
Hogenkamp, Menso

DATUM:

10-06-1708

Borg
Begunstigde
Overledene

De weduwe van …

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld voor een bedrag van ƒ200
c.g. dat door de weduwe van Berend Eckelboom uit de boedel van Menso
Hogenkamp is verkregen met toestemming van Schepenen en Raad en
belooft dit terug te betalen indien mocht blijken dat iemand anders meer
recht heeft op dit geld.

bijzonderheden

Zie Apostille dd 14-06-1708.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 501v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Raam, Gerrit
Weijdeman, Jan Wijersen
Arents, Egbert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Peter Raam 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 99
onderwerp

FOLIO: 501v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Driessen, Gerrit
Driessen, Jan
Wijhe, Arent Teunissen v.

DATUM:

Wdn. van Marta Entvogels
Voogd
Voogd

DATUM:

407

23-02-1708

Vader

21-06-1708

Wdn. van Annichjen Jans
Voogd
Voogd

Vader

1150

1151

1152

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Femmichjen Gerrits als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd al haar lijfstoebehoren en ƒ30 c.g.;
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 99
onderwerp

FOLIO: 502
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Reintijs, Gerrit
Stoffers, Trijntijn
Molter, Henrick
Tongeren, Barta van

DATUM:

26-11-1708

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Henrick Molter en diens
echtgenote een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 5 procent per jaar, 4 bij prompte
betaling. Als onderpand gelden hun persoon en goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 502
Schuldbekentenis

onroerend goed

Een mate
Kampen, aan de singel, bij de Venepoort, tot aan de Suijrenbergh

comparanten

Forkenbeeck, Geertruidt
Tengberden, secretaris van
Lijndraijer, Tijs Petersen
Jans, Amarentia

DATUM:

26-03-1709

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Wed. D. van Romond
Echtpaar

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Tijs Petersen Lijndraijer en
echtgenote een bedrag van ƒ1000 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stelt zij haar mate, tussen die van toe Boecop en de weduwe
Erkelens.
NB. In de kantlijn: op 24-09-1715 meldt schuldeiser alles te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 502v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

408

20-04-1709

1153

1154

comparanten

Gerrits, Gerritjen
Langenburgh, Jannes
Norell, Jacob

Wed. Hermen Hermsen ten Tooren
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Hermen Hermsen ten
Tooren als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g. en belooft hem
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede
moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 07-04-1721 meldt Hermen alles te hebben ontvangen
en zijn voogden te danken: m.n. Gerrit Bruin en Gerrit Hermsen Vos in
plaats van de reeds overleden personen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 503
Verklaring

onroerend goed

Een stuk land
Oosterwolde

comparanten

Sloet, Hermen Joan
Ems, Andries van

samenvatting

Comparant verklaart een stuk land in Oosterwolde als onderpand te stellen
voor de afhandeling van de transactie over twee kampen lands ook aldaar
gelegen, verkocht aan wijlen Menso van der Heide en Peter Bondam en
waarvan de kooppenningen nog berusten bij kopers, ƒ805 c.g. , waarvoor
hij zijn erf in Olst in onderpand geeft.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 503v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Geerstraat

comparanten

Reijnders, Geertruidt
Smitt, Peter
Bollinck, Gerrit

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan, Femmetjen,
Reijnier en Frans Bloem als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een
bedrag van ƒ400 c.g. samen en nog ƒ60 c.g., alles te versterven van het ene
kind op het andere, waarvoor zij haar huis als onderpand stelt; 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 30-07-1718 meldt Femmetjen Bloem de voogden te
danken en hen te vrijwaren voor aanspraken.

DATUM:

Moeder

28-03-1709

Comparant
Schuldeiser

Brgm. Deventer

DATUM: 06-05-1709

Wed. van Frans Bloem
Voogd
Voogd

409

Moeder

1155

1156

1157

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 503v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat, hoek Morrensteeg

comparanten

Brugginck, Gerrit
Knop, Klaas Andriesen
Reinen, Jan van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Hermen Gerritsen
Brugginck als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ75
c.g. en belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. De
vader heeft het vruchtgebruik van het geld en stelt zijn woonhuis als
onderpand.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 504
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Keiser, Gerrit
Koppenol, procureur

samenvatting

Comparant, kleermaker te Amsterdam, verstrekt een volmacht aan
procureur Koppenol om namens hem van de erven van de weduwe Morrhe
een bedrag van ƒ27 en enige stuivers te vorderen, in der minne of
gerechtelijk, afkomstig van arbeidsloon en verschot en belooft de
gevolmachtigde schadeloos te stellen.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 504
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Weteringe, Gerrit van de
Pannebacker, Wolter
Veer, Simon ter

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Willem Gerritsen van de

DATUM:

10-06-1709

Wdn. van Willemina Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

21-10-1709

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

410

01-11-1709

Wdn. van Heiltien Daniels
Voogd
Voogd

Vader

Weteringe als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van
ƒ300 c.g. en het goud/zilver behorend tot de lijfstoebehoren en waarvan de
voogden een inventaris krijgen. Hij belooft hem lezen, schrijven en een
handwerk te laten leren; hij heeft het vruchtgebruik van het kindsdeel,
waarmee de voogden tevreden zijn.

1158

1159

1160

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 504
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sluis, Geerligh van der

samenvatting

Comparant verklaart dat hij in zijn zaak tegen Jan Neirack er niet in is
geslaagd een borg te vinden, maar dat hij zich baseert op de juratoire
cautie.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 504v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dircks, Geesijn
Roscammer, Jan
Dircks, Remmelt

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Truijde, Trijntijn en
Geertruijdt Jans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ150 c.g.
en een bed met toebehoren of ƒ40 c.g., 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

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 504v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Deventer, aan de Welle, t.o. de kraan

comparanten

Horst, Gosen van der
Bossou, Leenerdus
Voorst, Wolter van

DATUM:

02-12-1709

Comparant

DATUM:

30-01-1710

Wed. van Jan Vlas
Voogd
Voogd

DATUM:

07-03-1710

Wdn. van Wilmina van ‘t Wout
Voogd
Voogd

411

Moeder

Vader

1161

1162

1163

samenvatting

Comparant, trompetter in het regiment van de graaf van Oostfriesland,
verklaart voor zijn minderjarige zoon Jacobus van der Horst als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd de helft van een huis, dat hij samen met zijn
zuster bezit en nog ƒ6 c.g., waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 505
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tebbetman, Geertruidt
Smitt, Gerrit Jansen
Steege, Jan ter

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Hermannus Beeck 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 goed vader
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 505
Verklaring

onroerend goed

Huis, erf en where
e
Kampen, Nieuwstraat, het 3 van de Geerstraat

comparanten

Spencke, Gerrit ter
Linderman, de erven

samenvatting

Comparant verklaart het huis, dat hij gekocht heeft op 02-09-1710 van de
erven van essayeur Linderman, weer te hebben overgedragen aan de erven
zonder enige aanspraak of recht van eigendom.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 505v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Folckerinck, Geertruijdt
Galen, Hermen van
Voght, Jacob van der

DATUM:

10-05-1710

Wed. van Philip Beeck
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

24-10-1710

Comparant
Verkopers

DATUM:

412

11-09-1711

Wed. Henrick van der Scheer
Voogd
Voogd

Moeder

1164

1165

1166

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Susanna Henricks als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een halve zilveren dukaton en
belooft haar 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 99
onderwerp

FOLIO: 505v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Land in twee kampen
Kampen, buiten de Broederpoort

comparanten

Vorkenbeeck, Getruit
Eeckhout, secretaris
Lijndraijer, Lucas
Kock, Stina Teunissen

DATUM:

06-10-1711

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Wed. D. van Romond
Echtpaar

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Lucas Lijndraijer en diens
echtgenote een bedrag van ƒ1000 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stelt zij een stuk land, tussen de gemene wei, het Geesten
Gasthuis, Steenbergen en de hof van Smoltius.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 506
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Weustink, Gosen Albertsen
Beerthuijs, Jan Willemsen
Cuijper, Lambert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Gosens Weustink als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een weefgetouw, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 506
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Burgwal, tussen de Morren- en Ekstersteeg

DATUM:

Wdn. van Teuntien Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

413

02-11-1711

31-12-1712

Vader

comparanten

1167

1168

Forkenbeeck, Getruit
Eeckhout, secretaris
Romond, Diderick van
Romond, Erasmus van
Tollius, Judith Catharina

Schuldenares
Momber
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiseres

Wed. D. van Romond
Muntmeester

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Judith Catharina Tollius een
bedrag van ƒ1000 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij hun woonhuis, dat nog bezwaard is met ƒ2500 c.g. t.b.v. de
dames de Wit.
NB. In de kantlijn: op 30-12-1715 meldt Joan Velthoen, eigenaar van de
schuldbekentenis, van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 506v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Raem, Gerrit
Hesse, Jan
Heisterman, J. Hermsen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Benjamin Raem als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g., waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 507
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Trijp, Gerrit Klasen
Trijp, Jan Gerritsen
Trijp, Jan Klasen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Claas en Jan Trijp als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300 c.g. samen,
te versterven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen, schrijven
en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

04-02-1713

Wdn. van Catharina van der Heide
Voogd
Voogd

DATUM:

22-05-1713

Wdn. van Feijrtijn van Berkum
Voogd
Voogd

414

Vader

Vader

1169

1170

1171

1172

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 507
Kinderbewijs

DATUM:

15-01-1714

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brinck, Gesijn Evers
Telingh, Helmich
Jansen, Peter

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Evert Jansen Hilbrinck
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd het op één na beste weefgetouw,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 507v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willems, Gretien
Gerrits, Jacobus
Hendricks, Cornelis

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Willem Wessels als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g., waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 507v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Post, Geesijn Klaasen
Trijp, Jan Gerritsen
Grootenhuijs, Henrick

samenvatting

Comparante bedankt haar voogden voor hun werk en belooft hen te
vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 507v
Kinderbewijs

Wed. van Jan Hermsen Hilbrinck
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 23-03-1714

Wed. van Wessel Peters
Voogd
Voogd

DATUM:

17-08-1714

Comparante
Voogd
Voogd

DATUM:

415

Moeder

24-09-1714

1173

1174

1175

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Offergelt, Geertruijdt
Dijpen, Werner van
Hardeman, Reinder

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Martinus Schram als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd één daalder en belooft hem lezen,
schrijven en een handwerk te laten leren, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 508
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Spraeckman, Gerrit
Wall, Gijsbert van de
Pruijs, Jacob

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Gijsbert Spraeckman als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ40 c.g., waarmee
de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 508
Schuldbekentenis

onroerend goed

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

comparanten

Beerthuijs, Gerrit Jansen
Dinxte, Stijntijn Henricks
Dinxte, Paul Henricksen
Lauws, Maria

Wed. van Marten Schram
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

18-10-1714

Wdn. van Margareta van de Wall
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

13-02-1715

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Paul Henricksen Dinxte en
echtgenote een bedrag van ƒ250 c.g. tegen 4½ procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun huis, tussen mr Halleman en van den Bergh.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 508v
Kinderbewijs

DATUM:

416

04-05-1715

1176

1177

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rhijn, Geertjen Carsten v.d.
Rhijn, Egbert Carsten v.d.
Backer, Henrick Wijchersen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Geesjen Peters
Vlamingh als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ8 c.g. en belooft haar
lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 509
Kinderbewijs

onroerend goed

1. Een stuk bouwland
Oldebroek, bij de Zandweger Molen
2. Een stuk land
Oosterwolde, buitendijks

comparanten

Heijmerigh, Gerridt
Peters, Hertger
Jacob, Franco
Herms, Roelof

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aeltjen en Albert
Gerrits als moeders erfdeel te hebben gereserveerd enige stukken land en
honderd rijksdaalders, alles te versterven van het ene kind op het andere;
aan de dochter een bed met toebehoren en een kastje, aan de zoon een kalf
of ƒ40 c.g. en een kist; alle revenuen hiervan zijn voor de kinderen als zij 18
jaar zijn geworden. Hij belooft hen lezen, schrijven en naaien te laten leren
en te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 509v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Brunnepe, van de straat tot aan de Zeegraven

comparanten

Peters, Gerrit
Berents, Dirckijn
Kaa, Peter Lambertsen
Roelofs, Albertijn

samenvatting

Wed. Peter J. Vlamingh
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

09-05-1715

Wdn. van Berentjen Albers
Voogd
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 28-05-1715

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Peter Lambertsen Kaa en
echtgenote een bedrag van ƒ130 c.g. tegen .. procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun woonhuis, gekocht van Gerrit Stuker en Geesijn
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Kloppers, tussen Lamberts en Willemsen.

1178

1179

1180

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 510
Schuldbekentenis

onroerend goed

Korenmolen met behuizing
Kampen, buiten de Venepoort, de middelste

comparanten

Wijchers, Gerrit
Meeuwis, Henrickijn
Geerts, Meeuwis

DATUM:

24-09-1715

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Vader

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan hun (schoon)vader een bedrag
van ƒ500 c.g. tegen 2½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij
hun halve korenmolen met behuizing.
NB. In de kantlijn: op 30-07-1727 meldt schuldeiser van bovenstaande te
zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 510v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Gesijn
Deutecom, Albertus van
Mengelinck, Jan Gosens

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Petronelle, Andries
en Jan Roose als vaders erfdeel te hebben gereserveerd zes schellingen
samen, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 510v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Reeken, Gerrit van
Kuijper, Jan
Bosch, Berend Jansen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Adriaan van Reeken als

DATUM: 22-11-1715

Wed. van Joost Roose
Voogd
Voogd

DATUM:
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Moeder

125-11-1715

Wdn. van Maria van Grijnsveen
Voogd
Voogd

Vader

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft te doen wat een
goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn

1181

bijzonderheden

Geen

RAK 99
onderwerp

FOLIO: 511A
Los blad

onroerend goed

Onbekend

comparanten

Eck, Maria van

samenvatting

Betreft schade aan een boedel.

bijzonderheden

Geen

DATUM: geen

Klaagster
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