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                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 1 I-555c 3448 11-09-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Huis, erf en where 

locatie Kampen, Buitennieuwstraat wijk 4 nummer 219, sectie F nummer 663 

  

comparanten naam Snijders, Hendrik 

  Functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Winkelier te Kampen 
 

 naam Koekkoek, Gerrit 

  Functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Klompenmaker te Kampen 
 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Gerrit Koekkoek een huis in de 
Buitennieuwstraat, gekocht van Evert Moulin, voor een bedrag van ƒ400, 
waarvan een gedeelte wordt uitbetaald aan de vorige eigenaar wegens 
onbetaalde kooppenningen. 

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 2 I-555c 3449 13-09-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Wagenaar, Neeltje 

  Functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Zb te Kampen 
Echtgenote van Hermanus Groenewolt 

samenvatting Testatrice verklaart een legaat te schenken aan haar zuster Geesje Wagenaar; 
als erfgenaam noemt zij haar echtgenoot.  
NB. Wegens ziekte kan zij niet schrijven; in de kantlijn genoteerd: overleden 22-
09-1849. 

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 3 I-555c 3450 17-09-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte Testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Fricke, Johanna Lucia 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Zb te Kampen 
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samenvatting Testatrice verklaart aan de notaris te overhandigen haar besloten testament. 
NB. In de kantlijn genoteerd: de overledene heeft een later testament 
gepasseerd voor de notaris Quintus te Groningen. 
Bijgevoegd: de envelop van het besloten testament met inhoud. 

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 4 I-555c 3451 17-09-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte royement 

  

onr. goed Huis, erf en where 

locatie Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 256 

  

comparanten naam Hoeve, Jacoba 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Kasteleinse te Kampen 
Weduwe van Beert Driessen Kroeze 

 naam Pfeiffer, Coenraad 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Kastelein te Kampen 
 

samenvatting Comparante verklaart haar goedkeuring te geven aan het opheffen van een 
hypothecaire inschrijving ten laste van Coenraad Pfeiffer, groot ƒ1200 wegens 
onbetaalde kooppenningen van een huis in Kampen. 

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 5 I-555c 3452 17-09-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte royement 

  

onr. goed Huis, erf en where 

locatie Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 256 

  

comparanten naam Donker, Willem 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Zb te Kampen 
Weduwnaar van Jacoba Frederika Bekkershaus 

 naam Kroeze, Beert Driessen 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Tapper te Kampen 
 

samenvatting Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een 
hypothecaire inschrijving ten laste van Beert Driessen Kroeze, groot ƒ1200 en 
gevestigd op een huis op de Oudestraat.  

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 6 I-555c 3453 17-09-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte testament 

  

onr. goed n.v.t. 
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locatie  

  

comparanten naam Merwede, Judith van der 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Zb te Kampen 
Echtgenote van Arie Sels 

samenvatting Testatrice verklaart aan de notaris haar besloten testament te overhandigen.  
NB. Bijgevoegd het besloten testament waarin zij legaten aan kinderen en 
kleinkinderen schenkt en haar echtgenoot tot erfgenaam benoemt.  

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 7 I-555c 3454 19-09-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte inventarisatie 

  

onr. goed Adres overledene 

locatie Kampen, Geerstraat, wijk 1 nummer 136 

  

comparanten naam Hulzen, Aleida van  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Kampen 
Weduwe van Hendrikus Rekvelt 
Echtgenote van Jan van de Pol 

 naam Rooij, Willem Herms de 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

gevolmachtigde 
Veehouder te Kampen 

 naam Hulzen, Magdalena van  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Amsterdam 
Echtgenote van Adrianus Baars 

 Naam Hulzen, Dirk van  

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Koffiehuisknecht te Amsterdam 

 Naam Timmer, Helena Elisabeth 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Zb te Ouderkerk a/d Amstel 
Weduwe van Johannes van Hulzen 

 Naam Huijsen, Matthijs 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Kleermaker te Amsterdam 
Weduwnaar van Margaretha Catharina van Hulzen 

 Naam Grobbenhaar, Lambertus 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Timmerman te Kampen 
Namens Matthijs Huijser 
Ook toeziend voogd 

 Naam Baars, Adrianus 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Toeziend voogd 
Niet vermeld 

 naam Beeckman, Johannes Petrus 
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  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Executeur 
Messenmaker te Kampen 
 

 Naam Bulte, Johannes Henricus ten 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Executeur 
Bakker te Kampen 

 Naam Pol, Jan van de 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

verwant 
Veehouder te Kampen 
Hospes van overledene 

samenvatting Comparanten, erfgenamen van Dirk van Hulzen, laten de boedel inventariseren: 
de gebruikelijke zaken en waardepapieren waarvan de executeurs de 
administratie hebben gevoerd. 
NB. Bijgevoegd de akte van volmacht. 
 

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 8 I-555c 3455 19-09-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed 3 akkers bouwland 

locatie Brunnepe, sectie F nummer 213 t/m 215 

  

comparanten naam Werff, Pieter Hilbrand 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Koopman te Kampen 
 

 naam Romunde, Richardus van  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Wethouder te Kampen 
 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Richardus van Romunde drie 
stukken grond in Brunnepe waarop twee huizen hebben gestaan, indertijd 
aangekocht van de erven van Jan van Hulzen, voor een bedrag van ƒ400.  

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 9 I-555c 3457 24-09-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Vlierden, Petronella Johanna Aleida van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Zb te Kampen 
Weduwe van Frans Frederik Ulrich Ludwig Last 

samenvatting Testatrice verklaart haar besloten testament aan de notaris te overhandigen. 
NB. Vermeld in de kantlijn: het gedeponeerde testament teruggegeven zie akte 
nummer 4111. 
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                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 10 I-555c 3458 26-09-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Huisje, erf en where 

locatie Kampen, Blauwehandsteeg, wijk 2 nummer 300, sectie F nummer 1623 

  

comparanten naam Kuhlman, Lucas  Antonius 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Zb te Kampen 
 

 naam Dekker, Johannes 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Timmerman/veehouder te Kampen 
 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Johannes Dekker een huisje in de 
Blauwehandsteeg, gekocht van Jan Alferink, voor een bedrag van ƒ200.  
 

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 11 I-555c 3459 26-09-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte royement 

  

onr. goed Huis, erf en where 

locatie Kampen, Oudestraat wijk 2 nummer 256 

  

comparanten naam Schellen, Willem Luchies van  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Landman te Kampen 

 naam Kroese, Beert Driessen 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Kastelein te Kampen 
 

samenvatting Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een 
hypothecaire inschrijving ten laste van Beert Driessen Kroese groot ƒ1300, 
waarvan een deel is overgenomen door Coenraad Pfeiffer, gevestigd op een 
huis op de Oudestraat.  

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 12 I-555a 3460 26-09-1839 mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Huisje, erf en where 

locatie Brunnepe, St. Nicolaasdijk,  letter C nummer 28, sectie F nummer 244 

  

comparanten naam Dorenweerd, Jan 
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  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Veehouder te Kampen 

 naam Dijk, Asjen van  

  Functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Veehouder te Kampen 

 naam Teune, Barber 

  Functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
Kampen 
Echtgenote van koper 

 Naam Teune, Abraham 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Koopman/grutter te Kampen  

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Asjen van Dijk en echtgenote een 
huisje in  Brunnepe, gekocht van Hendrikje Gerrits de Groot, voor een bedrag 
van ƒ500. Een deel van de koopsom wordt betaald door Abraham Teune, voor 
wie kopers een schuldbekentenis afgeven. Het afsluiten van een 
brandverzekering is een voorwaarde.  

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 13 I-555c 3461 `27-09-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte Royement 

  

onr. goed Huis, erf en where 

locatie Kampen, Oudestraat wijk 1 nummer 80, sectie F nummer 1995 

  

comparanten naam Vlierden, Petronella Johanna Aleida van  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiseres 
Zb te Kampen 
Weduwe van Frans Frederik Ulrich Ludwich Last 

 naam Rekvelt, Gerrit - junior 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Bleker te IJsselmuiden 
 

 naam Westmeijer, Hermina 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
IJsselmuiden 
Echtgenote van schuldenaar 

samenvatting Comparante verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een 
hypothecaire inschrijving ten laste van Gerrit Rekvelt en echtgenote, groot 
ƒ1100, gevestigd op een huis op de Oudestraat.  

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 14 I-555c 3462 28-09-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  
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comparanten naam Marle, Helena Eva van  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Zb te Kampen 
 

samenvatting Testatrice verklaart de notaris haar besloten testament te overhandigen. 
NB. Bijgevoegd het testament, waarin zij schrijft haar zuster Anna Catharina 
van Marle tot haar erfgename te benoemen; in de kantlijn genoteerd: overleden 
augustus 1846. 

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 15 I-555c 3463 28-09-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Marle, Anna Catharina van  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Zb te Kampen 
 

samenvatting Testatrice verklaart de notaris haar besloten testament te overhandigen. 
NB. Bijgevoegd het testament, waarin zij schrijft haar zuster Helena Eva van 
Marle tot haar erfgename te benoemen. 

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 16 I-555c 3464 28-09-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Bundes, Gijsbertha 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Zb te Kampen 
 

samenvatting Testatrice verklaart haar nicht Christina Gijsbertha Cannaarts, bij 
vooroverlijden haar zuster Hendrika Willemina Cannaarts, tot haar erfgename 
te benoemen.  
NB. In de kantlijn vermeld: herroepen 6 september 1842; overleden 20 maart 
1847. 

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 17 I-555c 3466 30-09-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte royement 

  

onr. goed Niet vermeld 

locatie  
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comparanten naam Leembroek, Bernardus 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Timmerman te Kampen 
 

 naam Kivit, Leendert Hzn 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Aannemer publ. werken te Hardinxveld 

 naam Kamsteeg, Teunis Hzn 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Aannemer publ. werken te Hardinxveld 

samenvatting Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een 
hypothecaire inschrijving ten laste van Leendert Kivit en Teunis Kamsteeg, 
groot ƒ1500 en gevestigd op niet nader genoemde goederen.  

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 18 I-555c 3465   

soort akte testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Cannaarts, Christina Gijsbertha 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Zb te Kampen 

samenvatting Testatrice verklaart haar tante Gijsbertha Bundes tot haar erfgename te 
benoemen; bij vooroverlijden haar zuster Hendrika Willemina Cannaarts. 
NB. Bijgevoegd het eigenhandig geschreven testament; in de kantlijn van de 
akte staat vermeld: herroepen 6 september 1842. 

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 19 I-555c 3467 30-09-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Dijk, Hannegje van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Arbeidster te Zalk 
Ook: Annegje 

samenvatting Testatrice verklaart tot haar erfgenamen te benoemen haar beide nichten Janna 
Wagteveld en Marrigje Wagteveld. Zij meldt niet te kunnen schrijven. 
NB. In de kantlijn genoteerd: overleden april 1846.  

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
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 20 I-555c 3468 01-10-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte erkenning 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Vlierden, Petronella Johanna Aleida van  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Comparante 
Zb te Kampen 
Weduwe van Friederich Frans Ludewich Ulrich 
Last 

samenvatting Comparante verklaart te overhandigen aan de notaris een gelegaliseerd 
afschrift van een akte, waarin haar overleden echtgenoot het kind erkent dat hij 
verwekt heeft bij Elisabeth Atteveld: een jongen genaamd Friederich Franz 
Ludewich Ulbrich Last, geboren 1 juli 1822 te St. George del Mina, Guinea. 
NB. Afschrift is bijgevoegd. 

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 21 I-555c 3470 02-10-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Tuin met tuinhuisje 

locatie IJsselmuiden, in de Zak, sectie B nummer 669  

  

comparanten naam Huisman, Klaas 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Warmoesenier te IJsselmuiden 
 

 naam Schinkel, Jacobus 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Koster der Broederkerk te Kampen 
 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jacobus Schinkel een tuin met 
tuinhuisje in IJsselmuiden, aangekocht van Frederik Christoffel Beekman, voor 
een bedrag van ƒ400.  

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 22 I-555c 3471 03-10-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte royement 

  

onr. goed Huis, erf en where met plaats 

locatie Kampen, Achter de nieuwe Muur  

  

comparanten naam Veen Valck, Jan Rudolf 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Ontvanger  te Kampen 
 

 naam Hooft, Philippus Jeremias ‘t 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Makelaar te Amsterdam 
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 naam Hooft, Bernardus ‘t 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Particulier te New-York 

samenvatting Namens zijn opdrachtgevers, erfgenamen van Jacobus Thooft en Elisabeth van 
van Goutum, verklaart comparant zijn toestemming te geven tot het opheffen 
van een hypothecaire inschrijving ten laste van de opzieners van de Joodse 
Gemeente te Kampen, groot ƒ175 en gevestigd op een huis in Kampen, in 
gebruik als synagoge.  
NB. Namen gespeld als: Thooft. 

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 23 I-555c 3472 05-10-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Schallenberg, Willemina Barta 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Modemaakster te Kampen 
 

samenvatting Testatrice verklaart tot haar erfgenamen te benoemen haar zusters Johanna 
Jachemina en Femma Magrita Schallenberg; bij vooroverlijden haar broer 
Johannes Schallenberg.  
NB. In de kantlijn genoteerd: herroepen 18-02-1871. 

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 24 I-555c 3473 05-10-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Schallenberg, Femma Magrita 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Modemaakster te Kampen 
 

samenvatting Testatrice verklaart haar zusters Willemina Barta en Johanna Jachemina 
Schallenberg tot haar erfgenamen te benoemen; bij vooroverlijden haar broer 
Johannes Schallenberg. 
NB. In de kantlijn vermeld: overleden 5 maart 1869. 

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 25 I-555c 3474 05-10-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte testament 

  

onr. goed n.v.t. 
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locatie  

  

comparanten naam Schallenberg, Johanna Jachemina 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Modemaakster te Kampen 
 

samenvatting Testatrice verklaart tot haar erfgenamen te benoemen haar zusters Willemina 
Barta en Femma Magrita Schallenberg; bij vooroverlijden haar broer Johannes 
Schallenberg. 
NB. In de kantlijn geschreven: overleden 16-12-1860. 

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 26 I-555c 3476 09-10-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte royement 

  

onr. goed Niet vermeld 

locatie  

  

comparanten naam Boeve, Geertruid 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Kampen 
Weduwe van Gerhard Jacobus Middelbergh 

 naam Robijns, Hendrik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Timmerman te Kampen 

 naam Oosten, Petronella van  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Kampen 
Echtgenote van schuldenaar 

samenvatting Comparante verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een 
hypothecaire inschrijving, afkomstig uit de boedelscheiding, ten laste van 
Hendrik Robijns en echtgenote, groot ƒ500 en gevestigd op een niet nader 
genoemd huis. 

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 27 I-555c 3477 09-10-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Leithen, Aletta Maria van der 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Zb te Kampen 
 

samenvatting Testatrice verklaart tot haar erfgenamen te benoemen haar neef/nichten  
Marianne Elisabeth, Susanna en Jean Frederik Augier. Laatstgenoemde zal ook 
executeur van het testament zijn. 
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                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 28 I-555c 3478 09-10-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Augier, Susanna 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Zb te Kampen 
 

samenvatting Testatrice verklaart tot haar erfgenamen te benoemen haar neef/nichten 
Marianna Elisabeth, Susanna en Jean Frederik Augier. Laatstgenoemde zal ook 
executeur van het testament zijn. 
NB. In de kantlijn genoteerd: overleden mei 1847. 

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 29 I-555c 3479 11-10-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte voogdij 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Reuijl, Hendrikus Janszoon 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Vader 
Koopman/winkelier te Kampen 
Weduwnaar van Jacoba Aleida Bouhuijs 

 naam Reuijl, Hendrik Jan 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Voogd 
Kampen 

 naam Reuijl, Johannes 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Voogd 
Kampen 

samenvatting Comparant verklaart tot voogd te benoemen over zijn minderjarige kinderen 
Hendrik Jan en Johannes Reuijl.  
NB. In de kantlijn: herroepen 5 juli 1849. 

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 30 I-555c 3480 15-10-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Knogh, Willemina Adriana 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Zb te Kampen 
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samenvatting Testatrice verklaart haar testament van 1825 te herroepen. Zij schenkt legaten 
aan Gerrit Willem Boink, aan Aaltje Best, Maria Egberdina Arinck, Albert 
Gradus Hogenkamp, aan Hendrik Dirk en Gerhardus Arinck, aan Cornelis 
Johannes Boele, Johanna Bouhuijs, Bernardus Fras, Willemina Adriana Boele. 
Tot executeurs benoemt zij Cornelis Johannes Boele en Gerrit Willem Arinck. 
NB. In de kantlijn genoteerd: herroepen. 

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 31 I-555c 3483 22-10-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Berkum Bijsterbos, Nicolaas van  - junior 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testateur 
Gemeenteraadslid te Kampen 

samenvatting Testateur verklaart aan de notaris te hebben overhandigd zijn besloten 
testament, waarin staat dat zijn broer Johan Christian Bijsterbos zijn enige 
erfgenaam is.  
NB. Bijgevoegd het testament en de erkenning van de rechtbank; overleden 1 
mei 1869. 

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 32 I-555c 3484 22-10-1839 mr F. Rambonnet 

soort akte Testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Bijsterbos, mr Johan Christiaan 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testateur 
Advocaat te Kampen 

samenvatting Testateur verklaart de notaris te hebben overhandigd zijn besloten testament. 
NB. Bijgevoegd het testament, waarin hij zegt zijn broer Nicolaas van Berkum 
Bijsterbos junior tot zijn erfgenaam te benoemen. 

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 33 I-555c 3485 25-10-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte Boedelscheiding 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

Comparanten naam Stoel, Hendrik 
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  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Veehouder te Kampen 
Weduwnaar van Lutgertje Gosens; voogd 

 naam Schierholt, Gerrigje 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Oldebroek 
Echtgenote van Willem Broekhuis; kind uit 1e 
huwelijk 

 naam Schierholt, Elisabeth 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Dienstbode te Kampen 
Kind uit 1e huwelijk 

 Naam Kwakkel, Aaltje 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zalk 
Echtgenote van Teunis van  der Stege; uit 2e 
huwelijk 

 Naam Kwakkel, Annigje 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zalk 
Echtgenote van Jan van Zuthem; uit 2e huwelijk 

 Naam Klooster, Dries Johannes ten 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Kandidaat-notaris te Kampen 
Namens Gerrit Kwakkel, militair; uit 2e huwelijk 

 Naam Ommen, Jan van  

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Toeziend voogd 
Landman te Oldebroek 

samenvatting Comparanten, allen erfgenamen van Lutgertje Gosens, verklaren de nagelaten 
boedel te willen scheiden.  

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 34 I-555c 3486 29-10-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte schuldbekentenis 

  

onr. goed Huis, erf en where 

locatie Kampen, Oudestraat wijk 3 nummer 86, sectie F nummer 1013 

  

comparanten naam Vlothuijzen, Hendrikus 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Blauwverver te Kampen 

 naam Werf, Hermina van der 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Kampen 
Echtgenote van schuldenaar 

 naam Weerd, Jan Lubbers van der 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Zb te Kampen 
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samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Lubbers van der Weerd een 
bedrag van ƒ800 tegen 5 procent jaars. 
Als speciaal onderpand geldt hun huis  op de Oudestraat, indertijd gekocht van 
Willem Pastoor, waarop nog een verplichting rust; het afsluiten van een 
brandverzekering is een voorwaarde. 

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 35 I-555c 3487 29-10-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Huisje, erf en where 

locatie Kampen, Prinsenstraat wijk 1 nummer 19, sectie F nummer 2122 

  

comparanten naam Leenders, Eleonora 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Zb te Kampen 

 naam Dijk, Jan Aalts van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Arbeider te Kampen 

samenvatting Comparante verklaart verkocht te hebben aan Jan Aalts van Dijk een huisje in 
de Prinsenstraat, gekocht van Hendrikje Harms ten Hove, voor een bedrag van 
ƒ200. 

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 36 I-555c 3489 29-10-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Huis, erf en where 

locatie Brunnepe, Noordweg, letter C nummer 89, sectie F nummer 32  

  

comparanten naam Dijk, Jacob van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Scheepstimmerman te Kampen 

 naam Farnhorst, Willem 

  Functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Timmerman te Brunnepe 

 Naam Schutte, Annigje 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
Brunnepe 
Echtgenote van koper 

 naam  Vos, Gerrit Jans  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Landman op het Kampereiland 
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samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Willem Farnhorst en echtgenote 
een huis in Brunnepe, aangekocht van Hermanus Haverkamp en Everdina 
Riesebeek, voor een bedrag van ƒ750; hierbij is niet inbegrepen de grond van 
de scheepstimmerwerf. Een groot deel van de koopsom wordt betaald door 
Gerrit Jans Vos, aan wie kopers zich schuldig verklaren. 

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 37 I-555c 3490 30-10-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte testament 

  

onr. goed Woonhuis testatrice 

locatie Kampen, Vloeddijk, hoek Broederweg, wijk 3 nummer 241 

  

comparanten naam Belt, Aaltje 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Winkelierster te Kampen 
Weduwe van Jan Scholten 

samenvatting Testatrice verklaart haar kinderen Teunis en Grietje Scholten tot haar 
erfgenamen te benoemen. Het is haar wens dat haar dochter het huis krijgt dat 
nu door hen bewoond wordt, tegen een vast bedrag in mindering te brengen op 
haar erfdeel.  

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 38 I-555c 3491 31-10-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte royement 

  

onr. goed Huis en hof genaamd de Buitenhelling 

locatie Kampen, nummer 39 

  

comparanten naam Doorenweerd, Joanna 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Kampen 
Weduwe van Martinus Suskens 

 naam Haverkamp, Harmanus 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Timmerman te Brunnepe 
 

samenvatting Comparante, erfgename van haar broer Bartholomeus Doorenweerd, verklaart 
haar toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving 
ten laste van Harmanus Haverkamp, groot ƒ580 en gevestigd op een huis in 
Kampen. 

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 39 I-555c 3492 01-11-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte Proces-verbaal 

  

onr. goed n.v.t. 

Locatie  
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comparanten naam Rusburg, Barend 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Predikant te Kampen 

 naam Tebbetman, Jan Albertus 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Klerk te Kampen 

 naam Moerbeek, Jacobus van  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Leraar bij de Doopsgezinden te Huizen 

samenvatting Comparanten, namens hun opdrachtgever die erfgenaam is van de nagelaten 
boedel van Margaretha van Saanen, hebben een oproep gedaan aan de 
crediteuren van genoemde nalatenschap zich te melden. Niemand verschenen 
zijnde, maakt de notaris hiervan een proces-verbaal. 
NB. Bijgevoegd twee advertenties.  

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 40 I-555c 3493 02-11-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Huis, erf en where 

locatie Kampen, Oudestraat wijk 1 nummer 356, sectie F nummer 2020 

  

comparanten naam Leenders, Eleonora 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Zb te Kampen 
 

 naam Bulte, Johannes Hendrikus ten 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Bakker te Kampen 

samenvatting Comparante verklaart verkocht te hebben aan Johannes Hendrikus ten Bulte 
een huis op de Oudestraat, gekocht van Antonie Woonings, voor een bedrag 
van ƒ1000, waarvan een gedeelte op het perceel blijft gevestigd tegen een rente   
van 5 procent jaars. Het huis is nog verhuurd aan de onderwijzer Polak tot mei 
1840; verder is het afsluiten van een brandverzekering een voorwaarde. 

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 41 I-555c 3494 05-11-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed 1.Huis, erf en where 

locatie Kampen, Oudestraat, wijk 1 nummer 357, sectie F nummer 2021 

 2. een stal (gewezen huisje etc.) 

 Kampen, Bovenhofstraat, wijk 1 nummer 104, sectie F nummer 1954 

  

comparanten naam Meijer, Meijer Levi 
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  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Koopman te Kampen 

 naam Meijer, Abraham Levi 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Koopman te Kampen 
 

 naam Hoefhamer, Jan 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Mandenmaker te Kampen 

samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Jan Hoefhamer een huis in 
Kampen, afkomstig uit de ouderlijke boedel, en een stal, gekocht van de 
weduwe van Petries Bernardus, voor een bedrag van ƒ1400.  

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 42 I-555c 3495 07-11-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte royement 

  

onr. goed 1. Huis, erf en where 

locatie Kampen, Oudestraat, wijk 1 nummer 357 

 2. huisje 

 Kampen, Bovenhofstraat, wijk 1 nummer 104 

  

comparanten naam Hemsing, Willem 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Apotheker te Kampen 
 

 naam Meijer, Meijer Levi 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Koopman te Kampen 
 

 naam Meijer, Abraham Levi 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Koopman te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een 
hypothecaire inschrijving ten laste van Meijer en Abraham Levi Meijer, groot 
ƒ600 gevestigd op twee percelen in Kampen.  

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 43 I-555c 3496 08-11-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Huis, erf en where 

locatie Kampen, Bovenhofstraat, wijk 2 nummer 204, sectie F nummer 1447 

  

comparanten naam Held, Gerrit 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Kleermaker te Amsterdam 
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 naam Held, Andries 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Timmerman te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Andries Held een huis in Kampen, 
afkomstig uit de ouderlijke boedel, voor een bedrag van ƒ233,33½.    

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 44 I-555c 3498 13-11-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Twee boerenerven genaamd de Erkelens Erven 

locatie Oldebroek, sectie L nummer 669 t/m 676, 647 t/m 649, 678 t/m 702 enz. enz. 

  

comparanten naam Hoove, Johanna ten 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Zb te Kampen 
Weduwe van Assuerus Strockel en van Hubertus 
Wesselius 

 naam Ingen, mr Johannes Jacobus van  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Gemeenteraadslid te Kampen 
 
 

samenvatting Comparante verklaart verkocht te hebben aan mr Johannes Jacobus van Ingen 
haar aandeel in de Erkelens Erven, aangekocht van Arnoldus Benier, voor een 
bedrag van ƒ1400.   

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 45 I-555c 3499 13-11-1839 mr F. Rambonnet 

soort akte Testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Hoove, Johanna ten 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Zb te Kampen 
Weduwe van Hubertus Wesselius 

    

samenvatting Testatrice verklaart tot executeur van haar testament te benoemen mr 
Johannes Jacobus van Ingen, gemeenteraadslid te Kampen.  

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 46 I-555c 3500 15-11-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte Boedelscheiding 

  

onr. Goed n.v.t. 
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locatie  

  

comparanten naam Uitenhage de Mist, Anne Amelie 

  Functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Kampen 
Weduwe van Pierre Eschauzier; voogdes over 
Gerard Joachim Eschauzier 

 naam Eschauzier, Jean Pierre Brand 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
1e luitenant 3e bataillon artillerie te Maastricht 
Vertegenwoordigd door Andries Albert de Vries 

 naam Eschauzier, Jacques Abraham Chrétien 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Luitenant marine  
Vertegenwoordigd door Jan Rudolph Veen Valck 

 Naam Eschauzier, Chrétien Henri  

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
1e luitenant infanterie te Utrecht 
Vertegenwoordigd door Andries Albert de Vries 

 Naam Eschauzier, Charles Albert August 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Particulier te Terschelling 
Vertegenwoordigd door Andries Albert de Vries 

 Naam Eschauzier, Jean Jacques Corneille Tjebbe 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Werkzaam bij de koopvaardij 
Vertegenwoordigd door Jan Rudolph Veen Valck 

 Naam Eschauzier, Otto 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Schrijver Kon. Marine te Medemblik 
Vertegenwoordigd door Andries Albert de Vries 

 Naam Eschauzier, Wilhelm Samuel Louis 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Commies ter secretarie te Terschelling 
Vertegenwoordigd door Andries Albert de Vries; 
tevens toeziend voogd 

 Naam Eschauzier, Ester Jacoba 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Kampen 
ook: Ester 

    

samenvatting Comparanten, allen erfgenamen van Pierre Eschauzier, in leven burgemeester 
van Terschelling en van Adriaan en Arnoldus Lambertus Eschauzier, verklaren 
de gemeenschappelijke boedel te willen scheiden. 
NB. Bijgevoegd de akten van volmacht en de toestemming van de rechtbank. 

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 47 I-555c 3501 18-11-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte Schuldbekentenis 

  

onr. goed 1. Diverse vaste goederen 

locatie Kamperveen, sectie C nummer 281 t/m 293; 246 t/m 250 

 2. vaste goederen 
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 Kamperveen, sectie A nummer 333, 334, 339 t/m 341; sectie B nummer 271 t/m 
277; sectie C nummer 318 en 319; sectie D nummer 32, 33 en 33a, 117 

  

comparanten naam Seijffardt, August Lodewijk Willem Christiaan 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Luitenant landmacht te Harderwijk 
 

 naam Chalmot, Amelia Charlotta de 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Zb te Kampen 

 naam Wolff, Berend 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Koopman te Elburg 

 Naam Wolff, Mozes 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Koopman te Elburg 

 Naam Offerhaus, Henricus 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verwant 
Predikant te Makkinga 
Echtgenoot van Sara Wilhelmina Charlotta de 
Chalmot 

 Naam Chalmot, Christina Elisabeth de 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verwante 
Zb te Kampen 
 

 Naam Chalmot, David Jacobus Alexander de 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verwant 
Surnumerair bij belastingen te Zwolle 

samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Berend en Mozes Wolff een bedrag 
van ƒ8200 tegen 5 procent jaars. 
Als garantie stelt comparante haar aandeel in diverse vaste goederen te 
Kamperveen, goedgekeurd door de mede-eigenaren. 
NB. Bijgevoegd de akte van volmacht. 

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 48 I-555c 3502 18-11-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Gockingen, Arnolda Johanna 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Zb te Kampen 
Weduwe van Richard Andreas Ludolphie Nobel 

samenvatting Testatrice verzoekt de notaris haar besloten testament van 26-04-1839 terug te 
geven.  
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                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 49 I-555c 3503 19-11-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed 1. Huis, erf en where met hofland 

locatie IJsselmuiden, hoek van de Baan, sectie B nummer 495 

 2. tuin 

 IJsselmuiden, de Baan, sectie B nummer 600 

  

comparanten naam Breuker, Berendina 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Zb te Kampen 
Weduwe van Hermen Kalter 

 naam Kalter, Arendina 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Kampen 
Echtgenote van Hendrik Overmars 

 naam Kalter, Hermanus 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Winkelier te Kampen 
 

 Naam Kalter, Christina 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te IJsselmuiden 
Echtgenote van Jannes Koster 

 Naam Kalter, Johannes Hendrikus 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Daghuurder te Kampen 

 naam Kalter, Aleida 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Kampen 
Echtgenote van Johannes Habes 

 Naam Kalter, Hendrikus Johannes 

  Functie 
Beroep/woonpl.  
bijzonderheden 

Koper 
Warmoesenier te IJsselmuiden 
Broer en mede-erfgenaam; schuldenaar 

 Naam Bos, Margaretha 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
IJsselmuiden 
Echtgenote van koper; schuldenares 

 Naam Jong, Cornelis de 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Bakker te Kampen 
 

samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan hun zoon/broer hun aandelen 
in een huis in IJsselmuiden en een tuin, indertijd gekocht door hun ouders, 
hierbij inbegrepen een pad, aangekocht van Bernardus Leembroek, voor een 
bedrag van ƒ1300. Kopers krijgen een lening van Cornelis de Jong tegen 5 
procent jaars; het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde.   

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 50 I-555c 3504 19-11-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte Afstand van rechten 
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onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Uitenhage de Mist, Anne Amelie 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Comparante 
Zb te Kampen 
Weduwe van Pierre Eschauzier 

samenvatting Comparante verklaart af te zien van het vruchtgebruik van het aandeel van haar 
dochter Esther, ook genaamd Esther Jacoba Eschauzier, in het grootboek der 
nationale schuld; het betreft de nalatenschap van haar echtgenoot, twee van 
haar kinderen en haar schoonvader.  Details in de akte. 

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 51 I-555c  3505 19-11-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte verklaring 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Uitenhage de Mist, Anne Amelie 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Kampen 
Weduwe van Pierre Eschauzier 

samenvatting Comparante verklaart opdracht te geven aan de administrateurs van de 
nalatenschap van haar schoonvader, Samuel Eschauzier, Hendrik Winkelman 
en Louis Serrurier Jan Pietzoon, enige bedragen over te maken aan haar 
dochter Esther Eschauzier.  Details in de akte. 

  

 
 

                        inv. nr akte nr.rkoop datum notaris 
 

 52 I-555c 3506 en 3524 20-11-1839 mr F. Rambonnet 

soort akte Openbare verkoop 

  

onr. goed Een boerenerf in 5 percelen 

locatie Kamperveen, het Zuideinde, sectie E nummer 552 t/m 560; 377 t/m 398; 259 t/m 
262; sectie C nummer 333 t/m 335; 330 t/m 337; sectie D nummer 8 t/m 10 

  

comparanten naam Huisman, Teunis Jacob 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Voogd 
Landman te Kamperveen 
Over de kinderen Noordman 

 naam Kooiman, Andries 

  Functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Voogd 
Landman te Kamperveen 
Over de kinderen Noordman 

 naam Rotman, Berend 

  Functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Toeziend voogd 
Landman te Kampen 

 Naam Vos van Steenwijk, Petronella Adamina barones de 

  Functie Koopster 
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Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Particulier te Zwolle 
 

samenvatting Comparanten, in hun kwaliteit van voogd, verklaren te willen verkopen een 
aanzienlijk boerenerf in Kamperveen; de voorwaarden daartoe staan vermeld in 
de akte. 
Het geheel wordt gekocht door barones de Vos van Steenwijck voor een 
bedrag van ƒ10.591. 
NB. Bijgevoegd een akte van volmacht en de toestemming van de rechtbank. 

 . 

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 53 I-555c 3507 21-1-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte royement 

  

onr. goed Niet vermeld 

locatie  

  

comparanten naam Bruins, Grietje 

  functie 
beroep/woonpl. 
Bijzonderheden 

Schuldeiseres 
Dienstbode te Zwolle 
Mede namens haar zuster Berendina Bruins, 
Amsterdam 

 naam Dijk, Jacob van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Scheepstimmermansbaas te Kampen 
 

samenvatting Comparante verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een 
hypothecaire inschrijving ten laste van Jacob van Dijk, groot ƒ100 en gevestigd 
op niet nader genoemd onroerend goed. 
NB. Bijgevoegd de akte van volmacht. 

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 54 I-555c 3508 21-11-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte inventarisatie 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Rusburg, Barend 

  Functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Predikant te Kampen 
executeur 

 naam Tebbetman, Jan Albertus 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Klerk te Kampen 
executeur 
 

 naam Moerbeek, Jacob van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Leraar Doopsgezinden te Huizen 
erfgenaam 

samenvatting Aanvulling op de inventarisatie van de nagelaten boedel van Margaretha van 
Saanen, waarvan Jacob van Moerbeek erfgenaam is. Comparanten 
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overhandigen rekening en verantwoording van hun administratieve 
werkzaamheden als executeurs-testamentair. 

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 55 I-555c 3510 23-11-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte royement 

  

onr. goed Niet vermeld 

locatie  

  

comparanten naam Leenders, Eleonora 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiseres 
Zb te Kampen 

 naam Vries, Koenraad de 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Bakker te Kampen 
 

 naam Luter, Jan Willem 

  Functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Warmoesenier te Kampen 

 Naam Heinecken, Petrus Theodoor 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Koopman/winkelier te Kampen 
 

samenvatting Comparante verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van 
hypothecaire inschrijvingen ten laste van Koenraad de Vries, Jan Willem Luter 
en Petrus Theodoor Heinecken wegens de aankoop van niet nader genoemd 
onroerend goed. 

   

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 56 I-555c 3511 25-11-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte borgtocht 

  

onr. goed Fa. Salomon David Stibbe en Zoon 

locatie Kampen, Oudestraat wijk 2 nummer 252 en 253 

  

comparanten naam Werff, Pieter Hillebrand 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Borg 
Koopman te Kampen 

 naam Zendijk, Israel Mozes 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Borg 
Winkelier te Kampen 

samenvatting Comparanten verklaren een borgtocht, groot ƒ5000,  te willen stellen ten 
behoeve van Salomon David en Jozef Salomon Stibbe, kooplieden met firma 
naam Salomon David Stibbe en Zoon handelend in binnenlands gedistilleerd, 
als garantie voor de betaling van de verschuldigde belastingen en accijnzen. 
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                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 57 I-555c 3512 en 3529 25-11-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte Openbare verkoop 

  

onr. goed 1. huis, erf en where 

locatie Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 2 nummer 339, sectie F nummer 1545 

 2. huisje, erf en where 

 Kampen, in de Steeg, wijk 2 nummer 340, sectie F nummer 1547 

 3. huis, erf en where 

 Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 3 nummer 23, sectie F nummer 1096 

 4. huis, erf en where 

 Kampen, Bovenhofstraat, wijk 3 nummer 130, sectie F nummer 1173 

  

comparanten naam Oosten, Berendina van  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenamen  
Zb te Kampen 
Weduwe van Peter Reumer; echtgenote van 
Johannes Rietberg 

 naam Reumer, Peter Berends 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Barbier te Axel 
Gerepresenteerd door Nicolaas Reichenbach 

 naam Reumer, Albert Jan 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Commies belastingen te Haaksbergen 
Gerepresenteerd door Cornelis Rietberg 

 Naam Reumer, Gerhardus 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Korporaal te Beesel 
Gerepresenteerd door Jan Schauwenburg 

 Naam Reumer, Jan 

  Functie 
Beroep/woon pl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Timmerman te Kampen 
 

 Naam Oedekerk, Eva 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Kampen 
Weduwe van Reinier Reumer; echtgenote van 
Peter Westerink 

 Naam Oosten, Hendrik van  

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Toeziend voogd 
Wever te Kampen 
 

samenvatting Comparanten, erfgenamen van Peter Reumer, verklaren diverse vaste 
goederen openbaar te willen verkopen; de voorwaarden hiertoe staan vermeld  
in de akte. 
Het eerste perceel wordt gekocht door Karel Christian Frederik Buchner voor 
ƒ735; het tweede door Albert Werff voor ƒ151; het derde door Aaltje van ’t 
Oever voor ƒ617 en het vierde voor ƒ820 door Elisabeth Schoenman.  
NB. Bijgevoegd akten van volmacht en de toestemming van de rechtbank. 
 

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 58 I-555c 3513 en 3530 25-11-1839 Mr F. Rambonnet 
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soort akte Openbare verkoop 

  

onr. goed Huis, erf en where met school en bijbehorend hofland (bewoond) 

locatie Brunnepe, sectie F nummer 125 t/m 127 

  

comparanten naam Berkum Bijsterbos, Nicolaas van  -  junior 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Pl. Kantonrechter te Kampen 

 naam Bijsterbos, mr Johan Christiaan 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Advocaat te Kampen 
Mede namens mr Willem Bijsterbos te Amsterdam 
en Maria Catharina Bijsterbos te Zwolle 

samenvatting Comparanten, erfgenamen van Jurjan Nicolaas Bijsterbos, willen een huis in 
Brunnepe verkopen, zonder hooiberg en schuur, afkomstig uit de ouderlijke 
boedel; de voorwaarden staan vermeld in de akte.  
Koper wordt Abraham Kramer voor een bedrag van ƒ840. 
NB. Bijgevoegd de akten van volmacht.  

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 59 I-555c 3514 en 3531 25-11-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte Openbare verkoop 

  

onr. goed 1. huis, erf en where twee onder één dak 

locatie Kampen, hoek Groenestraat / Kalverhekkenweg, wijk 4 nr 46, sectie F nr 513 

 2. huisje, erf en where 

 Kampen, Karpersteeg, wijk 4 nummer 249, sectie F nummer 818 

  

comparanten naam Struijk, Johannes Jacobus 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Broodbakker en winkelier te Ijsselmuiden 
 

 naam Hulshoff, Geertruida 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Zb te Amsterdam 
Echtgenote van Hendrik Scheuler 

 naam Doornebosch, Johannes 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Winkelbediende te Amsterdam 
Weduwnaar van Joanna Hulshoff 

 Naam Wilmink, Joannes 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Kleermaker te Amsterdam 
Toeziend voogd 

samenvatting Namens zijn opdrachtgevers, erfgenamen van  Dirk Moviat, verklaart 
comparant twee huizen openbaar te willen verkoppen; de voorwaarden staan in 
de akte vermeld. 
Het eerste perceel wordt gekocht door Reinier van Nunspeet voor ƒ353 en het 
tweede door Sijmen Rietveld voor ƒ291, borgen Nicolaas Veldhuis en Lammert 
Teunis van den Brink.  
NB. Bijgevoegd een akte van volmacht en de toestemming van de rechtbank. 
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                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 60 I-555c 3515 26-11-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed 1. Huis, erf en where 

locatie Kampen, Oudestraat  wijk 4 nummer 299, sectie F nummer 576  

 2. de koepel  

 Kampen, buiten de poort, sectie F nummer 613 

  

comparanten naam Steinman, Jacob Frans 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Gepensioneerd kapitein te Kampen  
 

 naam Jennes, Isaack 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Veearts te Kampen 
 

 naam Hoving, Lucia Pompeja 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
Kampen 
Echtgenote van koper 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Isaack Jennes en echtgenote een 
huis op de Oudestraat met de koepel daar tegenover, aangekocht van 
Richardus van Romunde, voor een bedrag van ƒ3500.   

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 61 I-555c 3516 27-11-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Een hagentje 

locatie IJsselmuiden, bij de Trekvaart, sectie C nummer 82 

  

comparanten naam Pastoor, Willem 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Commandeur der nachtwacht te Kampen 
 

 naam Romunde, Richardus van  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Wethouder te Kampen 
 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Richardus van Romunde een 
hagentje thans zonder hout, gekocht van de erven van Hendrik Pastoor, voor 
een bedrag van ƒ75.  

  

 
 

 inv. nr akte nr. datum notaris 
 

62 I-555c 3518 27-11-1839 mr F. Rambonnet 

soort akte Testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  
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comparanten naam Jennes, Izaak 

  Functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testateur 
Veearts te Kampen 

samenvatting Testateur verklaart zijn echtgenote Lucia Pompeja Hoving tot zijn erfgename  

 Te benoemen; als er kinderen zijn, is de verdeling volgens de wettelijke regels; 
ook zullen zijn ouders hun legitieme portie ontvangen. 
 

 
 

 inv. nr akte nr. datum notaris 
 

63 I-555c 3519 27-11-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte Testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Hoving, Lucia Pompeja 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Zb te Kampen 
Echtgenote van Izaak Jennes 

samenvatting Testatrice verklaart haar nicht Adelgonde Louise Lucie Munthinge en de 
kinderen van haar zuster Johanna Gesina Hoving tot haar erfgenamen te 
benoemen. Het vruchtgebruik is voor haar echtgenoot; mochten er kinderen 
zijn, dan gelden de wettelijke regels. 

  

 
 

 inv. nr akte nr. datum notaris 
 

64 I-555c 3520 27-11-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte verklaring 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Seijffardt, August Ludwig Wilhelm Christian 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Contractant 
Officier te Harderwijk 

 naam Chalmot, Amelia Charlotta de 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Contractante 
Zb te Kampen 

samenvatting Contractanten verklaren van plan te zijn een wettig huwelijk met elkaar aan te 
gaan en melden dat contractante beschikt over een jaarlijks inkomen van ƒ600. 
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 inv. nr akte nr. datum notaris 
 

65 I-555c 3521 02-12-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte royement 

  

onr. goed Grasland genaamd de Weerd 

locatie Genemuiden, Zwartenoord, tussen de Oostermate en Lubbert Alberts 

  

comparanten naam Prins, Aalt Gerrits 

  Functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Landman te Zwollerkerspel 

 naam Prins, Gerrit Gerrits 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Landman te Kampen 

 naam Prins, Jannigje Gerrits 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiseres 
Kampen 

 naam Prins, Willemina Gerrits 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiseres 
Kampen 

 Naam Prins, Hendrik Gerrits 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Landman te Kampen 

 naam Netjes, Gerrit 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Landbouwer te Genemuiden 

samenvatting Comparanten, kinderen van Gerrit Aaltsen Prins, verklaren hun toestemming te 
geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Gerrit 
Netjes, groot ƒ1500 en gevestigd op een stuk grasland in Genemuiden. 
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 inv. nr akte nr. datum notaris 
 

66 I-555c 3523 03-12-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte royement 

  

onr. goed Niet vermeld 

locatie  

  

comparanten naam Weerd, Jan Lubbers van der 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Zb te Kampen 
Voormalig landbouwer 

 naam Kamp, Beeltje Harms van der 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiseres 
Kampen 
Echtgenote van schuldeiser 

 naam Netjes, Gerrit 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Eigenaar te Zwollerkerspel 

 naam Selis, Aaltje Mense 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Zwollerkerspel 
Echtgenote van schuldenaar 

samenvatting Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een 
hypothecaire inschrijving ten laste van Gerrit Netjes en echtgenote, groot 
ƒ1000 en gevestigd op niet nader genoemd onroerend goed. 

  

 
 

 inv. nr akte nr. datum notaris 
 

67 I-555c 3525 06-12-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Huis, erf en where 

locatie Kampen, Burgwal wijk 2 nummer 91, sectie F nummer 1769 

  

comparanten naam Berends, Jannegje 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Zb te Kampen 
Weduwe van Louw Steven Post 

 naam Engelenberg, Christianus Hendricus Adolf 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Plv kantonrechter te Kampen 
 

samenvatting Comparante verklaart verkocht te hebben aan Christianus Hendricus Adolf 
Engelenberg een huis op de Burgwal, indertijd gekocht van Geertje Boele,  
voor een bedrag van ƒ600.  
N B. comparante zegt niet te kunnen schrijven. 
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 inv. nr akte nr. datum notaris 
 

68 I-555c 3526 07-12-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte Schuldbekentenis 

  

onr. goed Huis, erf en where met tuin 

locatie Kampen, Oudestraat wijk 2 nummer 282, sectie F nummer 1513 en 1514 

  

comparanten naam Hebing, Herman 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Winkelier te Kampen 
 

 naam Roggo, Euphemia Maria 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Kampen 
Echtgenote van schuldenaar 

 naam Coulbaut, Jacobus Hendrik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Gepensioneerd officier te Kampen 
 

samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jacobus Hendrik Coulbaut een 
bedrag van ƒ500 tegen 5 procent jaars. 
Als speciaal onderpand geldt hun huis op de Oudestraat, gekocht van 
Hermanus Meijer, waar nog een schuld op rust ten behoeve van Hector Jansen 
Swart. 

  

 
 

 inv. nr akte nr. datum notaris 
 

69 I-555c 3527 07-12-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte royement 

  

onr. goed Niet vermeld 

locatie  

  

comparanten Naam Vries Hofman, Jan de  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
President algemene armenstaat te Kampen 
Namens de gemeente 

 naam Gluijsteen, Casper Antonie 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Secretaris algemene armenstaat te Kampen 
Namens de gemeente 

 naam Netjes, Gerrit Hendrik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Landbouwer te Asschet 
 

samenvatting Namens de stad Kampen, verklaren comparanten hun toestemming te geven 
tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Gerrit Hendrik 
Netjes als zekerheid voor de jaarlijkse thins betaling, gevestigd op een niet 
nader omschreven stuk land in Genemuiden. 
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 inv. nr akte nr. datum notaris 
 

70 I-555c 3532 10-12-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte royement 

  

onr. goed Huis, erf en where 

locatie Kampen, wijk 2 nummer 91 

  

comparanten naam Boele, Geertje 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiseres 
Zb te Kampen 
 

 naam Post, Louw Steven 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Arbeider te Kampen 
 

samenvatting Comparante verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een 
hypothecaire inschrijving ten laste van Louw Steven Post, groot ƒ300 en 
gevestigd op een huis in Kampen. 

  

 
 

 inv. nr akte nr. datum notaris 
 

71 I-555c 3533 11-12-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Huis, erf en where met huisje erachter 

locatie Kampen, Buitennieuwstraat wijk 4 nummer 141, sectie F nummer 681 en 680 

  

comparanten naam Remeijer, Aart 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Binnenvader Groot Burgerweeshuis te Kampen 
 

 naam Teune, Peter 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Zb te Kampen 
 

 naam Berg, Geertruida van den 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
Kampen 
Echtgenote van koper 

 naam Teune, Abraham 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Koopman en grutter te Kampen 
 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Peter Teune en echtgenote een 
huis in de Buitennieuwstraat, gekocht van de erven Albert Leusink, voor   

 een bedrag van ƒ800; dit bedrag wordt door Abraham Teune voorgeschoten en 
deze schuld, tegen 4½ procent, wordt als zodanig erkend door de kopers. Een 
brandverzekering moet worden afgesloten.  
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 inv. nr akte nr. datum notaris 
 

72 I-555c 3534 11-12-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte Royement 

  

onr. goed Huis, erf en where met hof 

locatie IJsselmuiden, Baan 

  

comparanten naam Nieuwentap, Hendricus Antonius 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Pastoor te Kampen 
Als administrateur der kerkelijke goederen 

 naam Doorenweerdt, Bartholomeus 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Pastoor te .. 
Als administrateur der kerkelijke goederen 

 Naam Kalter, Harmen 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Landbouwer te IJsselmuiden 
En echtgenote Berendina Breukers 

samenvatting In kwaliteit van administrateur, verklaart comparant zijn toestemming te geven 
tot het opheffen van hypothecaire inschrijvingen, de eerste oorspronkelijk ten 
laste van  Albert van der Weert en echtgenote, nu van Bartholomeus 
Doorenweerdt; de volgende ten laste van Harmen Kalter, groot ƒ500, gevestigd 
op zijn huis in IJselmuiden. 

  

 

 inv. nr akte nr. datum notaris 
 

73 I-555c 3536 13-12-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte royement 

  

onr. goed Niet vermeld 

locatie  

  

comparanten naam Hemsing, Willem 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Apotheker te Kampen 
 

 naam Leusink, Albert 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar  te Kampen 
Metselaar  

 naam Snel, Grietje 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Kampen 
Echtgenote van schuldenaar 

samenvatting Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een 
hypothecaire inschrijving, oorspronkelijk ten behoeve van zijn ouders, ten laste 
van Albert Leusink en echtgenote, groot ƒ400 en gevestigd op niet nader 
genoemd onroerend goed. 

  

 
 

 inv. nr akte nr. datum notaris 
 

74 I-555c 3537 13-12-1839 Mr F. Rambonnet 
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soort akte royement 

  

onr. goed Huis, erf en where 

locatie Kampen, Buitennieuwstraat wijk 4 nummer 141 

  

comparanten naam Veldhuis, Nicolaas 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Bakker te Kampen 
 

 naam Remeijer, Aart 

  functie 
beroep/woonpl. 
Bijzonderheden 

Schuldenaar 
Timmerman te Kampen 
 
 

samenvatting Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een 
hypothecaire inschrijving, oorspronkelijk ten laste van Jan Mulder, nu ten laste 
van Aart Remeijer, groot ƒ200 en gevestigd op een huis in de 
Buitennieuwstraat.  

  

 
 

 inv. nr akte nr. datum notaris 
 

75 I-555c 3538 13-12-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte Royement 

  

onr. goed Huis, erf en where 

locatie Kampen, Buitennieuwstraat wijk 4 nummer 141 

  

comparanten naam Hoeve, Elisabeth 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiseres 
Naaister te Kampen 

 naam Remeijer, Aart 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Timmerman te Kampen 

 naam Hove, Jannigje ten 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Zb te Kampen 
Echtgenote van Aart Remeijer 

samenvatting Comparante verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een 
hypothecaire inschrijving ten laste van Aart Remeijer en echtgenote, groot 
ƒ200 en gevestigd op hun huis in Kampen. 

  

 
 

 inv. nr akte nr. datum notaris 
 

76 I-555c 3539 14-12-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte Verklaring 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Eschauzier, Ester 

  functie Comparante 
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beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Zb te Kampen 
Dochter van Pierre Eschauzier en Anne Amelie 
Uitenhage de Mist 

samenvatting Comparante verklaart te gaan trouwen met Andries Albert de Vries, luitenant 
ter zee; dienaangaande zegt zij te beschikken over een jaarlijks inkomen van  
ƒ600, afkomstig van een kapitaal belegd in staatsobligaties. 

  

 
 

 inv. nr akte nr. datum notaris 
 

77 I-555c 3540 14-12-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte Schuldbekentenis 

  

onr. goed 1. huis, en erf 

locatie Kampen, buiten de Venepoort naast de molen,  letter  B nr 3, sectie F nr 2490 

 2. korenwindmolen met grond en stal 

 Kampen, buiten de Venepoort, sectie F nummer 2487 t/m 2492 

  

comparanten naam Mulder Stevenszoon, Jan 

  Functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Molenaar te Kampen 
 

 naam Genderingen, Salomon Levi van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Koopman te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Salomon Levi van Genderingen een 
bedrag van ƒ400 tegen 5 procent jaars. 
Als speciaal onderpand gelden een molen en ernaast gelegen huis, het huis 
aangekocht van Jan Schouwenburg en de molen van de erven van Jan Nies en 
Jan Mulder.  

  

 
 

 inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 78 I-555c 3541 17-12-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte borgtocht 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Verdam, Gerhardus Cornelis 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Borg 
Winkelier te Kampen 

 naam Kronenberg, Levi Isaack 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Borg 
Winkelier te Kampen 
 

samenvatting Comparanten verklaren een borgtocht groot ƒ4000 te willen stellen ten behoeve 
van Salomon de Jong, handelaar in binnenlands gedistilleerd onder de 
firmanaam van Isaack Abraham de Jong en Zonen, als garantie voor zijn 
afdracht van de verschuldigde belastingen en accijnzen.   
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 inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 79 I-555c 3543 21-12-1839 Mr F. Rambonnet 

royement  

  

onr. goed Niet vermeld 

locatie  

  

comparanten naam Bulte, Johannes Henricus ten 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Bakker te Kampen 

 naam Kalter, Harmen 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Landbouwer te IJsselmuiden 

 naam Breuker, Berendina 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
IJsselmuiden 
Echtgenote van schuldenaar 

samenvatting Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een 
hypothecaire inschrijving, oorspronkelijk ten behoeve van Dirk van Hulzen en 
Willemina Harms, ten laste van Harmen Kalter en echtgenote, groot ƒ400 per 
resto en gevestigd op niet nader genoemde goederen. 

  

 
 

 inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 80 I-555c 3545 30-12-1839 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Huis, erf en where met hof 

locatie Kampen, Groenestraat wijk 2 nummer 22b, sectie F nummer 1321 en 1322 

  

comparanten naam Essink, Janna 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Kampen 
Weduwe van Hendrik Kanis 

 naam Kanis, Willempje 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Kampen 
Echtgenote van Jan Jans van der Weerd 

 naam Kanis, Albertje 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Kampen 
Echtgenote van Rein Dorgelo 

 Naam Munnink, Albert de 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Landman te IJsselmuiden 

samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Albert de Munnink een huis in 
de Groenestraat voor een bedrag van ƒ800, waarvan een deel op het perceel 
gevestigd blijft.   
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