
                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 1 I-560b 128 18-07-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Toestemming voor een huwelijk 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Meijnhardt, Johannes Nicolaas 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Bruidegom 
Gepensioneerd kapitein te Kampen 

samenvatting Comparant verzoekt zijn moeder Geertruij Helena Wilhelmina Schadel, 
weduwe van mr Otto Roleman Fredrik Meijnhardt, om hem toestemming te 
geven te trouwen met Alida Catharina de Greve 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 2 I-560b 129 18-07-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte wisselprotest 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Greving, Herm 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Opdrachtgever 
expeditiekantoor Valck te Kampen 

 naam Levy, Elias 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Koopman/winkelier te Kampen 

samenvatting Namens zijn opdrachtgever, gaat de notaris naar het huis van Elias Levy om 
betaling te vragen van ƒ300. Schuldenaar zegt de wissel niet te accepteren 
noch te betalen, zoals de opdrachtgever weet. De notaris tekent protest aan 
wegens non-acceptatie.   

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 3 I-560b 130 21-07-1811 Mr F. Rambonnet 
soort akte volmacht 
  
onr. goed  
locatie  
  
comparanten naam Nijs, Adriaan de 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Ex-kolonel te Kampen 

 naam Kock, Hendrik 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Vrederechter te Kampen 

samenvatting In verband met zijn vertrek naar Oost-Indië, verklaart comparant een volmacht 



te verstrekken aan Hendrik Kock om namens hem op te treden en te 
ontvangen wat hem is toegestaan, n.l. een bedrag van ƒ2000 van het pensioen 
van kapitein Leonard Joseph de Crassier. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 4 I-560b 131 21-07-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Transport van een schuldvordering 
  
onr. goed Diverse stukken hooi- en weideland 
locatie Oosterwolde 
  
comparanten naam Nieuwenhuis, Benjamin - senior 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

executeur 
Buitenvader van het Arme Weeshuis te Kampen 

 naam Welmers, mr Wilhelm 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Eigenaar te Kampen 

 naam Aalten, Peter 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Landman te Kamperveen 
Ook: Aalts 

 Naam Mulders, Lubbertje Driesen 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Kamperveen 
Echtgenote van schuldenaar 

samenvatting Als mede-executeur van de boedel van Christina Ekker, weduwe van Marten 
Rugen, verklaart comparant verkocht te hebben aan mr Wilhelm Welmers een 
schuldvordering groot ƒ800 ten laste van Peter Aalten (Aalts) en echtgenote, 
gevestigd op diverse vaste goederen. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 5 I-560b 132 22-07-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte schuldbekentenis 
  
onr. goed 1. huis, berg en schuur 
locatie Wilsum, nummer 3 
 2. bouwland in het Lamburger Slag 
 Wilsum, nummer 201 
 3. een morgen bouwland in het Lamburger Slag 
 Wilsum, nummer 203 
 4. een morgen bouwland in het Lamburger Slag 
 Wilsum, nummer 204 
 5. twee morgen groenland in het Lamburger Slag 
 Wilsum, nummer 71 
  
comparanten naam Bruggen, Gerrit Willem 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Landman te Wilsum 
 

 naam Gerrits, Aaltje 



  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Wilsum 
Echtgenote van schuldenaar 

 naam Woude, Egbert van der 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Koopman te Kampen 

 Naam Eijken, Wichertje van 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiseres 
Kampen 
Echtgenote van schuldeiser 

samenvatting Comparanten verklarfen schuldig te zijn aan Egbert van der Woude en diens 
echtgenote een bedrag van ƒ500 tegen 5 procent jaars.  
Als speciaal onderpand gelden diverse vaste goederen in Wilsum, waarop nog 
enige verplichtingen rusten. 
Zie akte. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 6 I-560b 133 23-07-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte schuldbekentenis 
  
onr. goed 1. Huis genaamd Herberg de Zwaan met hof, berg en schuur 
locatie Wilsum, nummer 23 
 2. een kamp weiland  
 Wilsum, nummer 206 
 3. twee morgen groenland 
 Wilsum, nummer 290 
 4. twee koescharen 
 Wilsum, op de Wilsummer Weerd 
  
comparanten naam Bruggen, Zwier Willems van 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Herbergier te Wilsum 
 

 naam Albers, Lubbigje 
  functie 

beroep/woonpl. 
Bijzonderheden 

Schuldenares 
Wilsum 
Echtgenote van schuldenaar 

 naam Vilsteren, Jan van 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Kleermaker te Zwolle 
 

 Naam Mensing, Geertrui 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiseres 
Zwolle 
Echtgenote van schuldeiser 

samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan van Vilsteren en echtgenote 
een bedrag van ƒ1000 tegen 5 procent jaars.  
Als speciaal onderpand gelden diverse vaste goederen in Wilsum, waarop nog 
enige verplichtingen rusten. 

  

  
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 



 7 I-560b 134 24-07-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte schuldbekentenis 
  
onr. goed Niet vermeld 
locatie  
  
comparanten naam Zegen, Antonia van  
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Kampen 
Echtgenote van Harm Frans Wolf 

 naam Woude, Egbert van der 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Koopman te Kampen 

 naam Eijken, Wichertje van 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiseres 
Kampen 
Echtgenote van schuldeiser 

samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Egbert van der Woude en 
echtgenote een bedrag van ƒ400 tegen 4 procent jaars.  
Als onderpand gelden haar persoon en goederen. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 8 I-560b 135 24-07-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte wisselprotest 
  
onr. goed Adres schuldenaar 
locatie Kampen, Oudestraat wijk 3 nummer 75 
  
comparanten naam Vos, Rein 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Opdrachtgever 
Beurtschipper te Kampen 

 naam Moulin, Evert 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Winkelier te Kampen 

samenvatting Op verzoek van Rein Vos, begeeft de notaris zich naar het huis van Evert 
Moulin om betaling te vragen van ƒ718, 11 stuivers en 4 penningen. 
Schuldenaar zegt de wissel niet te kunnen accepteren noch betalen, zoals de 
schuldeiser weet. De notaris protesteert vanwege non-acceptatie. 

  

  
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 9 I-560b 136 25-07-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte volmacht 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Wielink, Hendrikje 
  functie 

beroep/woonpl. 
Volmachtgeefster 
Kamenier te Amsterdam 



bijzonderheden  
 naam Wolf, Frans Herms 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Kostkoper in het H. Geest Gasthuis te Kampen 

samenvatting Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan Frans Herms Wolf om 
namens haar op te treden, met name bij de verkrijging van haar deel van de 
nalatenschap van haar vader Warner Wielink   

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 10 I-560b 137 28-07-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Transport van onroerend goed 
  
onr. goed Huis, erf en where 
locatie Kampen, Oudestraat wijk 3 nummer 68 
  
comparanten naam Meur, Abraham 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Slachter te Kampen 

 naam Polak, Sara 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Kampen 
Echtgenote van verkoper 

 naam Berghuis, Jacobus Geurtsz 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Koopman te Kampen 

 naam Drijer, Maijke  
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
Kampen 
Echtgenote van koper 

samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Jacobus Berghuis en 
echtgenote een huis op de Oudestraat voor een bedrag van ƒ1260. Kopers 
nemen de hypotheek ten behoeve van Berend van Aalderink over. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 11 I-560b 138 29-07-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte royement 
  
onr. goed Huis en hof 
locatie Brunnepe, letter C nummer 45 
  
comparanten naam Nieuwenhuis, Benjamin  -  senior 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Buitenvader Armen Weeshuis te Kampen 
 

 naam Zorg, Martha 
  Functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiseres 
Kampen 
Echtgenote van schuldeiser 

 naam Kanis, Jan Gerrits 



  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
 
Brunnepe 

 Naam Jans, Janna 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Brunnepe 
Echtgenote van schuldenaar 

samenvatting Comparanten verklaren ontvangen te hebben van Jan Gerrits Kanis en 
echtgenote een bedrag van ƒ75 van een schuld groot ƒ300, gevestigd op een 
huis in Brunnepe en enkele akkers ernaast. Door deze aflossing is het huis 
weer vrij.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

12 I-560b 139 29-07-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Transport van onroerend goed 
  
onr. goed Huis en where 
locatie Kampen, Venestraat wijk 1 nummer 181 
  
comparanten naam Westerhof, Roelof 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Winkelier te Kampen 

 naam Marle, Elisabeth van  
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Kampen 
Echtgenote van verkoper 

 naam Dollekamp, Hendrik 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Schipper te Kampen 

 Naam Constant, Marie 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
Kampen 
Echtgenote van koper 

samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Hendrik Dollekamp en diens 
echtgenote een huis in de Venestraat voor een bedrag van ƒ500, waarvan een 
deel renteloos op het perceel blijft gevestigd.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 13 I-560b 141 02-08-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte schuldbekentenis 
  
onr. goed Twee stukken land  
locatie Wilsum, nummer 18 en 19 
  
comparanten naam Moses, Israel 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Koopman te Kampen 

 naam Middelberg, Gerhard 
  functie Schuldeiser 



beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Winkelier te Kampen 

 naam Boeve, Geertruida 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiseres 
Kampen 
Echtgenote van schuldeiser 

samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerhard Middelberg en diens 
echtgenote een bedrag van ƒ400 tegen 5 procent jaars. 
Als speciaal onderpand gelden twee stukken land in Wilsum.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 14 I-560b 142 02-08-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte testament 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Noorwegen, IJsebrand 
  Functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testateur 
Landman te Genemuiden 

samenvatting Testateur verklaart zijn huisvrouw tot zijn enige erfgename te benoemen. 
Mocht zij hertrouwen, dan zal zij ƒ500 uitkeren aan zijn naaste 
bloedverwanten. Bij haar vooroverlijden, zal de nalatenschap verdeeld worden 
onder de bloedverwanten van hem en zijn vrouw. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 15 I-560b 143 02-08-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte testament 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Kuiper, Geesje Alberts 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Genemuiden 
Echtgenote van IJsebrand Noorwegen 

samenvatting Testatrice verklaart haar man tot haar enige erfgenaam te benoemen. Bij 
hertrouwen, zal hij ƒ500 betalen aan haar bloedverwanten. Bij zijn 
vooroverlijden gaat de nalatenschap naar haar bloedverwanten en die van 
haar man. 

  

 
 
  

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 16 I-560b 144 04-08-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte volmacht 
  
onr. goed n.v.t. 



locatie  
  
comparanten naam Rappard, Walraven Christiaan Pieter van 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Inspecteur der belastingen te Vollenhove 

 naam Streuber, H. W. 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Eigenaar te Zaltbommel 
 

samenvatting Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan H. W. Streuber om mede 
namens hem, comparant, de nalatenschap van H. van Bijsterveldt weduwe van 
R. van Hasselt te regelen en alles te doen wat noodzakelijk is. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 17 I-560b 145 05-08-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte wisselprotest 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Jakobs, Abraham 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Opdrachtgever 
Koopman te Zwolle 

 naam Davids, Levi 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Koopman te Kampen 
Wonend Broederstaat 

samenvatting Namens opdrachtgever, gaat de notaris naar het huis van Levi Davids om 
betaling te vragen van een wissel groot ƒ131 en 16 stuivers. Schuldenaar 
weigert betaling en de notaris protesteert hiertegen. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 18 I-560b 146 07-08-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte schuldbekentenis 
  
onr. goed Vissersschuit 
locatie n.v.t. 
  
comparanten naam Albers, Bruin 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Visser te Emmeloord 

 naam Albers, Louw 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Visser te Emmeloord 

 naam Hagedoorn, Hendrik 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Scheepstimmerman te Genemuiden 
 



samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik Hagedoorn een bedrag 
van ƒ686 tegen 5 procent voor de aankoop van een vissersschuit met viskaar. 
Als speciaal onderpand geldt de vissersschuit.  

  

 
  
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 19 I-560b 147 08-08-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte  Transport van onroerend goed 
  
onr. goed Drie huisjes naast elkaar 
locatie Kampen, Groenestraat wijk 3 nummer 302, 303 en 304 
  
comparanten naam Adams, Lambertus 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Pastoor te Kampen 

 naam Holterman, Euphemia 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Westwoude 
Erfgename van haar broer Gerrit Holterman 

 naam Wonings, Antonie 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Winkelier te Kampen 
 

 Naam Veen, Maria van der 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
Kampen 
Echtgenote van koper 

samenvatting Namens zijn opdrachtgeefster, verklaart comparant verkocht te hebben aan 
Antonie Wonings en diens echtgenote drie huisjes in de Groenestraat voor 
een bedrag van ƒ100. 
NB. bijgevoegd de akte van volmacht. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 20 I-560b 148 08-08-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Transport van een schuldvordering 
  
onr. goed Erf en goederen 
locatie Zuideinde en de Zande 
  
comparanten naam Tichler, Jacob 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Advocaat te Kampen 
 

 naam Heumerberg, M. D. van 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Kampen 
Echtgenote van verkoper 

 naam Romeijn, Fredrik 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Molenaar te Kampen 
Wonend buiten de Venepoort 



 Naam Meulen, Anna Hendrina ter 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
Kampen 
Echtgenote van koper 

 Naam Teune, Jan 
  Functie 

Beroep-/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Landman te Kamperveen 
En echtgenote Annigje Hupser 

samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Fredrik Romeijn en 
echtgenote een schuldvordering groot ƒ1500 ten laste van Jan Teune en diens 
echtgenote, gevestigd op hun vaste goederen. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 21 I-560b 149 09-08-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte wisselprotest 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Kolk, Barteld van der 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Opdrachtgever 
Schipper te Kampen 
Namens Hendrik Brinkman en Zoon te Amsterdam 

 naam Levy, Elias 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Koopman/winkelier te Kampen 
 

samenvatting Op verzoek van opdrachtgever, gaat de notaris naar het huis van Elias Levy 
om betaling te vragen van ƒ282,10. Schuldenaar zegt vooralsnog niet te 
betalen, waarop de notaris protesteert vanwege non-betaling. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 22 I-560b 150 10-08-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte volmacht 
  
onr. goed Niet vermeld 
locatie  
  
comparanten naam Visscher, Harmen Jans 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Visser te Veecaten 
 

 naam Moulin, Otto Hendrik 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Praktizijn rechtbank Zwolle te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Otto Hendrik Moulin, 
speciaal om comparants zaak tegen Clemens Luchtenberg uit Westenholte te 
behartigen over afbraak van comparants huis en ontruiming van de grond. 
NB. volmachtgever zegt niet te kunnen schrijven. 

  



 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 23 I-560b 151 10-08-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Transport van onroerend goed 
  
onr. goed Stal 
locatie Kampen, Koornmarkt wijk 1 nummer 37 
  
comparanten naam Westendorp, Lubertus 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Kastelein te Kampen 
Herberg over de Visbrug 

 naam Carstink, Alida 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Kampen 
Echtgenote van verkoper 

 naam Berghuis, Dirk 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Timmerman te Kampen 
 

 Naam Meilij, Johanna 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
Kampen 
Echtgenote van koper 

samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Dirk Berghuis en echtgenote 
een stal in Kampen voor een bedrag van ƒ180. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 24 I-560b 152 12-08-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte borgtocht 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Last, Barteld 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Borg 
Turfboer in de Koekoek 

 naam Hollander, Timen 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Borg 
Turfboer in de Koekoek 

 naam Bleidenstein, Jan 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Begunstigde 
Turfboer in de Koekoek 

samenvatting Comparanten verklaren borg te staan voor Jan Bleidenstein inzake correcte 
betaling van de belasting  voor de vervening. 

  

 
 
 



 
 
 
 

                         
 

inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 26 I-560b 154 13-08-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte volmacht 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Jelink, Jacob 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Duffelweversknecht te Kampen 
 

 naam Galen, Dirk van  
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Metselaar te Kampen 

 naam Rhoden, Willem Stevens van  
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Roededrager te Kampen 

 Naam Galen, Anna van 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Kampen 
Echtgenote van Willem van Rhoden 

 Naam Galen, Barta  
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Kampen 
Echtgenote van Adriaan Hendrik Harenberg 

 naam Harenberg, Adriaan Hendrik 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
Gevolmachtigde 
Verver te Kampen 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 25 I-560b 153 12-08-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte volmacht 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Moviat, Dirk 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Koopman te Kampen 
 

 naam Moulin, Otto Hendrik 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Praktizijn rechtbank Zwolle te Kampen 

 naam Bondam, Pieter Gerritszoon 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Koopman te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Otto Hendrik Moulin om 
namens hem, comparant, van Pieter Bondam Gerritszoon te vorderen en te 
ontvangen het geld voor drie overgenomen rijtuigen met toebehoren en het 
vervoer ervan naar Amsterdam. 

  



bijzonderheden 
 Naam Jelink, Abraham 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Loodgieter te Kampen 
 

samenvatting Comparanten, erfgenamen van Everdina Schaasbergen weduwe van Cornelis 
Vermeij te Haarlem, verklaren een volmacht te verstrekken aan Adriaan 
Hendrik Haremberg en Abraham Jelink, om namens hen, erfgenamen, de 
nalatenschap te regelen en alles te doen wat noodzakelijk is. 

  

 
 
 

 
 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 28 I-560b 156 16-08-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Verklaring van eigendom 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Hogeveen, Jan 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

comparant 
Schipper te Smilde 

 naam Jong, Klaas Jan de 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

comparant 
Schipper te Wanneperveen 

 naam Gonkes, Wietze 
  functie 

beroep/woonpl. 
Eigenaar 
Schipper te Smilde 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 27 I-560b 155 15-08-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte volmacht 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Kroeze, Johannes Gerardus 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Kostkoper te Kampen 

 naam Kroeze, Maria 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Kampen 
Echtgenote van Jan Vreenegoor 

 naam Kroeze, Petrus Reinerus 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde  
Winkelier te Amsterdam 
broer 

samenvatting Comparanten, erfgenamen van Willem Kroeze, verklaren een volmacht te 
verstrekken aan hun broer Petrus Reinerus Kroeze, om namens hen de 
nalatenschap te regelen en alles te doen wat noodzakelijk is.  

  



bijzonderheden 
samenvatting Beide comparanten verklaren zeer goed te weten dat de praam genaamd de 

Drie Broers, gebouwd in 1801 te Nieuwenhuis, het eigendom is van Wietze 
Gonkes te Smilde. Ze zijn bereid hier een eed voor af te leggen.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 29 I-560b 157 16-08-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte huwelijkscontract 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Meijnhardt, Johannes Nicolaas 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Contractant  
Gepensioneerd kapitein te Kampen 
Zoon van Geertruij Helena Wilhelmina Schadel 
weduwe van mr Otto Roleman Fredrik Meijnhardt 

 naam Greeve, Alida Catharina 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Contractante 
Kampen 
Dochter van David de Greeve en Christina 
Elisabeth Valck, beiden overleden 

samenvatting Comparanten verklaren voornemens te zijn met elkaar in het huwelijk te treden 
en maken daartoe afspraken: er zal b.v. geen gemeenschap van goederen zijn 
en schulden voor het huwelijk gemaakt zijn persoonlijk. Verdere details in de 
akte. 

  

 
 
 

  
 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 31 I-560b 159 19-08-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte volmacht 
  
onr. goed n.v .t. 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 30 I-560b 158 19-08-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte testament 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Oostenrijk, Johannes Christoffel 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testateur 
Foeragemeester Marine Texel, nu te Kampen 

samenvatting Testateur verklaart zijn zuster Mathea Cornelia Oostenrijk uit Kampen tot zijn 
erfgename te benoemen. 

  



locatie  
  
comparanten naam Oostenrijk, Johannes Nicolaas 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Foeragemeester Marine Texel, nu te Kampen 

 naam Fels, Jan Jacob 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Zilversmid te Kampen 

 naam Beekman, Fredrik Christoffel 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Winkelier te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Jan Jacob Fels en 
Fredrik Christoffel Beekman, om namens hem, comparant, op te treden, met 
name in de afwikkeling van de nalatenschap van zijn ouders  Matheus 
Oostenrijk en Johanna Geertruij Beekman en het deel van zijn zuster Mathea 
Cornelia te beheren tot haar meerderjarigheid. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 32 I-560b 160 19-08-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte volmacht 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Oever, Jan van ‘t 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Koopman te Kampen 
Als boekhouder van het Stads Werkhuis 

 naam Veen, Jan van der 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Veerschipper op Amsterdam te Kampen 
 

samenvatting In zijn functie van boekhouder van het Stads Werkhuis, verklaart comparant 
een volmacht te verstrekken aan Jan van der Veen om namens hem op te 
treden en uitstaande rekeningen ten behoeve van het Werkhuis te innen. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 33 I-560b 161 20-08-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Verklaring van eigendom 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Kaaman, Hendrik 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Comparant 
Bakker te Zwartsluis 

 naam Fernhout, Jan 
  functie Comparant 



beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schipper te Hoogeveen 
 

 naam Kruijs, Albert 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Eigenaar  
Schipper te Meppel 

samenvatting Comparanten verklaren zeer goed te weten dat Albert Kruijs eigenaar is van de 
praam genaamd Arendina, liggend in de haven van Kampen en gebouwd in 
Meppel in 1775. Zij zijn bereid dit onder ede te bevestigen.   

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 34 I-560b 162 22-08-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Transport van onroerend goed 
  
onr. goed Een stuk grond van een stal 
locatie Kampen, Koldenhovensteeg wijk 3 nummer 62 
  
comparanten naam Dekker, Wolter 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Spekslager te Kampen 
 

 naam Warnar, Marganta 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Kampen 
Echtgenote van verkoper 

 naam Beekman, Antonie 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Messenmaker te Kampen 

 Naam Kluisenaar, Maria 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
Kampen 
Echtgenote van koper 

samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Antonie Beekman en diens 
echtgenote een stuk grond van een stal voor een bedrag van ƒ60. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 35 I-560b 163 26-08-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Transport van onroerend goed 
  
onr. goed Huis, schuur en where genaamd de Bellevedere 
locatie Kampen, buiten de Koornmarktpoort, wijk 1 nummer 1 
  
comparanten naam Vaart, Jacob ter 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Timmerman te Kampen 
 

 naam Dam, Femmigie 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Kampen 
Echtgenote van verkoper 

 naam Bruinier, Gerrit 



  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Scheepstimmerman te Kampen 

 Naam Hulst, Lammegie 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
Kampen 
Echtgenote van koper 

samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Gerrit Bruinier en diens 
echtgenote een huis buiten de Koornmarktpoort voor een bedrag van ƒ400; 
een deel blijft op het perceel gevestigd tegen 5 procent. 

   

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 37 I-560b 164 26-08-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Transport van onroerend goed 
  
onr. goed Een stuk groenland met haagje en hofje 
locatie Kamperzeedijk, in het Genemuider Marselis Slag nummer 87 
  
comparanten naam Klaassen, Willem 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Landman te Zeedijk 

 naam Klaassen, Geertje 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Aan de Zeedijk 
Echtgenote van verkoper 

 naam Roelofs, Hendrik 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Landman aan de Zeedijk 

 Naam Jacobs, Zwaantje 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
Aan de Zeedijk 
Echtgenote van koper 

samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Hendrik Roelofs en diens 
echtgenote een stuk groenland met haagje en hofje voor een bedrag van ƒ150; 
de koopsom is nog niet betaald, rente 4 procent. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 38 I-560b 165 26-08-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Transport van onroerend goed 
  
onr. goed 1. Land en water 
locatie Koekoek, in het 24e Slag bij Dijker Steeg 
 2. een rille 
 Koekoek, Koekoekssteeg in het 15e Slag 
  
comparanten naam Harms, Rijkend 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Winkelier te Kampen 

 naam Last, Grietje 



  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Kampen 
Echtgenote van verkoper 

 naam Last, Barteld 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Turfboer in de Koekoek 

 Naam Rijkens, Geertje 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
Koekoek 
Echtgenote van koper 

vsamenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Barteld Last en diens 
echtgenote enige vaste goederen voor een bedrag van ƒ825, betaalbaar in 
maart 1812.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 39 I-560b 166 26-08-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Borgtocht  
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Dirks, Lambert 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Borg 
Landman aan de Zeedijk 

 naam Bartels, Rijkend 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Borg 
Turfboer in de Koekoek 

 naam Doorn, Egbert 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Borg 
Landman aan de Zeedijk 
 

samenvatting Comparanten verklaren voor elkaar borg te staan inzake betaling van de 
verschuldigde belasting op de import van turf. 
NB. eerste comparant verklaart niet te kunnen schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 40 I-560b 167 27-08-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte volmacht 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Grave, Anna Jans 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Arbeidster te Kampen 
Weduwe van Albert Spoor 

 naam Grave, Willem Jans 
  functie 

beroep/woonpl. 
Gevolmachtigde 
Landman te Veesen 



bijzonderheden broer 
samenvatting Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan haar  broer Willem 

Jans Grave, om namens haar op te treden bij de afwikkeling van de 
nalatenschap van hun zuster Magteld Jans Grave uit Epe en alles te doen wat 
noodzakelijk is. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 41 I-560b 168 27-08-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte royement 
  
onr. goed Akker  
locatie Kampen, polder van Dronthen in het Bussche Bredeslag 
  
comparanten naam Groenou, Thomas van 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Fabrikant te Kampen 
Mede namens overleden broer Harmen 

 naam Rhee, Theodorus van 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Predikant te Oosterwolde 
 

 naam Luipen, Jannigjen van 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Oosterwolde 
Echtgenote van schuldenaar 

samenvatting Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een 
hypothecaire inschrijving ten laste van Theodorus van Rhee en diens 
echtgenote, groot ƒ500 en gevestigd op een stuk grond in de polder van 
Dronthen.   

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 42 I-560b 169 28-08-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Toestemming voor een huwelijk 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Meur, Abraham 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Vader 
Slachter te Kampen 

 naam Polak, Sara 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Moeder 
Kampen 
Echtgenote van Abraham Meur 

samenvatting Comparanten verklaren toestemming te geven aan hun zoon Levy Abraham, 
slachter te Kampen, om te trouwen met Betje Abraham Cohen uit Alkmaar. 
NB. comparante zegt niet te kunnen schrijven. 

  

 
 
 



                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 43 I-560b 170 28-08-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte royement 
  
onr. goed Huis 
locatie Kampen, Bovennieuwstraat wijk 3 nummer 185 
  
comparanten naam Bos, Tomas 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Schipper te Kampen 

 naam Gooijs, Jannegie 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiseres 
Kampen 
Echtgenote van schuldeiser 

 naam Tikkel, Jan Peters 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Kampen 

 Naam Magorius, Maria 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Kampen 
Echtgenote van schuldenaar 

samenvatting Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een 
hypothecaire inschrijving ten laste van Jan Peters Tikkel en echtgenote, groot 
ƒ200 wegens onbetaalde kooppenningen van een huis in de 
Bovennieuwstraat. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 44 I-560b 171 29-08-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte verklaring 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Moulin, Otto Hendrik 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Procureur te Kampen 

 naam Uilenbroek, Jacoba 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Kampen 
Weduwe van Willem Jan van Dijk; mede namens 
de andere erven van Hendrik Meulenkamp 

 naam Schallenberg, Egbert 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Grutter te Kampen 

 naam Slot, Jan 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Procureur te Kampen 

 Naam Weijenberg, Arend 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
Gevolmachtigde 
Bakker te Kampen 



bijzonderheden 
 Naam Vrijdag, Lucretia 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Kampen 
Weduwe van Hendrik Meulenkamp 

samenvatting De erfgenamen van Hendrik Meulenkamp verklaren na overleg en goedkeuring 
van alle betrokkenen, behalve Maria van Dijk, een aanpassing te maken van de 
disposities in het testament van overledene; d.w.z. het vruchtgebruik voor de 
weduwe Lucretia Vrijdag zal worden afgekocht. De voorwaarden staan in de 
akte vermeld.  
NB. zie de akte voor alle details. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 45 I-560b 172 29-08-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Transport van een schuldbekentenis 
  
onr. goed Huis 
locatie Kampen. Koornmarkt wijk 1 nummer 42 
  
comparanten naam Schallenberg, Egbert 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Grutter te Kampen 

 naam Weijenberg, Arend 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Bakker te Kampen 

 naam Slot, Jan 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Procureur te Kampen 

 Naam Vrijdag, Lucretia 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Kampen 
Weduwe van Hendrik Meulenkamp 

 Naam Beijer, Peter 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Houtkoper te Kampen 

 Naam Best, Jacob 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Timmerman te Kampen 

samenvatting Namens hun opdrachtgeefster, verklaren comparanten verkocht te hebben aan 
Peter Beijer een schuldbekentenis van Jacob Best, groot ƒ500, gevestigd op 
een huis op de Koornmarkt.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 46 I-560b 173  Mr F. L. Rambonnet 
soort akte schuldbekentenis 
  
onr. goed Hof met huisjes en getimmerte 



locatie Kampen, Heiligesteeg wijk 1 nummer 294 
  
comparanten naam Verver, Petrus Bernardus 
 
 

 functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Eigenaar te Kampen 

 naam Drieman, Maria Catharina 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Kampen 
Echtgenote van schuldenaar 

 naam Romijn, Fredrik 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Molenaar te Kampen 
Buiten de Venepoort 

 Naam Meulen, Anna Hendrina ter 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiseres 
Kampen 
Echtgenote van  schuldeiser 

samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Fredrik Romijn en diens 
echtgenote een bedrag van ƒ500 tegen 5 procent jaars.  
Als speciaal onderpand geldt zijn hof in de Heiligesteeg. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 47 I-560b 174 30-08-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte verklaring 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Drijest, Jan 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Schipper te Leiden 
 

 naam Hage, Hendrik 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Borg 
Smid te Meppel 

 naam Sterken, Jan Arends 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Borg 
Niet vermeld 

 naam Sterken, Albert Arends 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Hoogeveen 

samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Albert Arends Sterken via 
Hendrik Hage een bedrag van ƒ275 wegens onbetaalde kooppenningen voor 
een IJsselpraam met toebehoren.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 48 I-560b 175 31-08-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte royement 



  
onr. goed Huis 
locatie Kampen, Geerstraat wijk 1 nummer 105 
  
comparanten naam Lieder, Andries 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Timmerman te Kampen 

 naam Brandhof, Hendrik 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Koperslager te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Hendrik  Brandhof een bedrag 
van ƒ300 met rente, dat hij geleend had voor de aankoop van een huis in de 
Geerstraat.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 49 I-560b 176 31-08-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Transport van onroerend goed 
  
onr. goed Huis 
locatie Kampen, Vloeddijk wijk 1 nummer 287 
  
comparanten naam Moulin, Evert 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Boekhouder v/d Armenstaat van Kampen 
Kampen 

 naam Kempen, Hendrik Jan van  
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Buitenvader van rk. weeshuis te Kampen 
Kampen 

 naam Dolheim, Lambert 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Winkelier te Kampen 

 Naam Claring, Allegonda 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
Kampen 
Echtgenote van koper 

samenvatting Comparanten, gerechtigd de boedel van Johannes Dorr te ontvangen, 
verklaren verkocht te hebben een huis op de Vloeddijk aan Lambert Dolheim 
en echtgenote voor een bedrag van ƒ356. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 50 I-560b 177 03-09-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte volmacht 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Grafhorst, Dirk van 
  functie Volmachtgever 



beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Eigenaar te Kampen 
Als wezenmeester van het Burgerweeshuis 

 naam Stuurman, Jan 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Apotheker te Kampen 
Als wezenmeester 

 naam Galen, Susanna van 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Kampen 
Echtgenote van Jan Gartman Jansz; erfgename 
van Jacobus van Galen 

 Naam Hardenberg, Adriaan Hendrik 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Verver te Kampen 
 

 Naam Jilink, Abraham 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Loodgieter te Kampen 

samenvatting Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan Adriaan Hendrik 
Hardenberg en Abraham Jilink om te assisteren bij de afwikkeling van de 
nalatenschap van Everdina Schaasbergen, weduwe van Cornelis Vermeij, 
overleden te Haarlem, ten behoeve van volmachtgeefster en haar broer en 
zuster die zich in het weeshuis bevinden.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 51 I-560b 178 05-09-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte volmacht 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Herold, Tobias Johannes 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Predikant der buitenlandse kerk, nu te Kampen 

 naam Hoorn, Louisa Adriana 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Nu te Kampen 
Echtgenote van volmachtgever 

 Naam Spengler, Johannes Cornelis 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Koopman te Amsterdam 

 naam Tijdeman, mr Willem Hendrik 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Professor i/d rechten te Franeker 

 Naam Hoorn, Willem Lodewijk 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Wethouder te Katwijk 

samenvatting In verband met hun vertrek naar Kaap de Goede Hoop, verklaren comparanten 
een volmacht te verstrekken aan de Heren Spengler, Tijdeman en Hoorn om 
namens hen, comparanten, hun belangen te behartigen en alles te doen wat 
noodzakelijk is. 



  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. Datum notaris 
 

 52 I-560b 179 07-09-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte testament 
  
onr. goed n.v .t. 
locatie  
  
comparanten naam Willessen, Pieter 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testateur 
Kostkoper Geertruid/Catharina Gasthuis te 
Kampen 

samenvatting Testateur verklaart zijn vrouw Catharina Wescher tot zijn erfgename te 
benoemen; bij haar vooroverlijden is dat August Ludwich Wilhelm Seijffardt. 
Tot executeurs stelt hij aan Jan Gabriel ten Klooster en Teunis Biesterbos, 
beiden uit Kampen. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 53 I-560b 180 07-09-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte testament 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Wescher, Catharina 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Kampen 
Echtgenote van Pieter Willessen 

samenvatting Testatrice verklaart haar man tot haar erfgenaam te benoemen; bij zijn 
vooroverlijden wordt erfgenaam August Ludwich Wilhelm Seijffardt. Tot 
executeurs benoemt zij Jan Gabriel ten Klooster en Teunis Biesterbos, beiden 
uit Kampen.  
NB. wegens slechtziendheid kan zij niet schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 54 I-560b 181 08-09-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte wisselprotest 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Kolk, Berend van der 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Opdrachtgever 
Schipper te Kampen 

 naam Vriend, Salomon Jacob 
  functie Schuldenaar 



beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopman te Kampen 

samenvatting Op verzoek van opdrachtgever, gaat de notaris met getuigen naar het huis van 
Salomon Jacob Vriend om betaling te vragen van een bedrag van ƒ268 en 5 
stuivers. Schuldenaar zegt de wissel vier maanden na acceptatie te betalen. 
De notaris protesteert voor non-betaling. 

   

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 55 I-560b 182 09-09-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte testament 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Wijnen, Johanna Catharina 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Kampen 
Weduwe van Franciscus van Meurs 

samenvatting Testatrice verklaart aan haar testament te willen toevoegen de namen van de 
executeurs om e.e.a. na haar dood te regelen: te weten Jan Stuurman en Jan 
van ’t Oever, beiden uit Kampen. 
NB. wegens blindheid kan testatrice niet schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 56 I-560b 183 10-09-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte wisselprotest 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Kesselaar, Bernardus 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Opdrachtgever 
Wethouder te Kampen 
 

 naam David, Levy 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Koopman te Kampen 

samenvatting Op verzoek van Bernardus Kesselaar, gaat de notaris naar Levy David om 
betaling te vragen van een wissel groot ƒ400. Schuldenaar weigert betaling, 
waartegen de notaris protesteert. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 57 I-560b 184 10-09-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Transport van onroerend goed 
   
onr. goed Praam genaamd de Jonge Nicolaas 
locatie Nu: haven van Kampen 



  
comparanten naam Rozeboom, Alida 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

verkoopster 
Wonend op haar schip 
Weduwe van Jan Lasche 

 naam Boerendans, Willem 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Schipper te Elburg 

samenvatting Comparante verklaart verkocht te hebben aan Willem Boerendans haar schip 
genaamd de Jonge Nicolaas, 35 ton, voor een bedrag van 4000 francs. 
NB. verkoopster zegt niet te kunnen schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 58 I-560b 185 11-09-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte testament 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Veen, Anna Amelia 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Eigenares te Kampen 

samenvatting Testatrice verklaart haar twee zusters Alida Jacoba en Wijnanda Lamberta  
Veen tot haar erfgenamen te benoemen. 
Tot executeurs benoemt zij Assuerus van der Merwede en Jan Isaac Rauwertz 
Tichler, beiden uit Kampen. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 59 I-560b 186 14-09-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Toestemming voor een huwelijk 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Kuilman, Geesje 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Moeder 
Schoolhoudster te Kampen 
Weduwe van Pieter de Vos 

 naam Kraal, Barend 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Belanghebbende 
Schilder te Blokzijl 
Zoon van Barend Kraal 

samenvatting Comparante verklaart toestemming te geven aan Barend Kraal, zoon uit haar 
eerste huwelijk, te trouwen met Trijntje van Dijk uit Blokzijl. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 



 60 I-560b 187 16-09-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte schuldbekentenis 
  
onr. goed Huis 
locatie Grafhorst, nummer 36 (39?) 
  
comparanten naam Hendriks, Jan 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Arbeider te Grafhorst 

 naam Gerrits, Berendje 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Grafhorst 
Echtgenote van schuldenaar 

 naam Meijer, Jannegien Hendriks 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiseres 
Dienstmaagd te Kampen 

samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jannegien Hendriks Meijer een 
bedrag van ƒ170 tegen 5 procent jaars.  
Als speciaal onderpand geldt hun huis in  Grafhorst, waarop nog een kleine 
verplichting rust ten behoeve van Gerrit Reinier. 
NB. in register staat vermeld: huis nummer 39. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 61 I-560b 188 17-09-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte testament 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Gijsberts, Jantje Hendrik 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Kostkoopster H. Geesten Gasthuis te Kampen 
Weduwe van Geugien Smit 

samenvatting Testatrice verklaart tot haar erfgenamen te benoemen haar nichten Aaltje en 
Mergien Popping uit Nijmegen; bij vooroverlijden de langstlevende.  
Als executeur noemt zij Reinier van Schootten. Het is haar wens begraven te 
worden op het Bovenkerkhof. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 62 I-560b 189 17-09-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte volmacht 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Bondam, Gerhard 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Oud-burgemeester van Kampen te IJsselmuiden 

 naam Schluiter, mr J. J. 



  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Advocaat te Zutphen 

samenvatting Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan mr J. J. Schluiter om 
namens hem, comparant, de bedragen te vorderen die Gerrit Jan Sloet te 
Zutphen schuldig is wegens geleverd hout. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 63 I-560b 190 17-09-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte volmacht 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Romijn, Fredrik 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Molenaar te Kampen 
Buiten de Venepoort 

 naam Meulen, Anna Hendrina ter 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Kampen 
Echtgenote van volmachtgever 

 naam Koestapel, Wouter 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Organist te Barneveld 
 

samenvatting Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan Wouter Koestapel uit 
Barneveld om namens hen, comparanten, hun vaste goederen te beheren in 
dat departement en alles te doen wat noodzakelijk is. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 64 I-560b 191 19-09-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte volmacht 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Augier, Isaac 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Griffier te Kampen 
Mede namens enkele familieleden 

 naam Gronden, mr J. R. van der 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Notaris te Amsterdam 
 

samenvatting Comparant verklaart, mede namens zijn pupil Susanna Diederica Augier en 
mede-voogd Jan Daniel Augier, een volmacht te verstrekken aan mr J. R. van 
der Gronden om namens hen, comparanten, bij de rechtbank in Amsterdam 
onder ede de aanspraken te bevestigen, groot ƒ26.724, 2 stuivers en 8 
penningen en ƒ2497, 6 stuivers en 8 penningen op de boedel van Pieter van 
Eijk (fa. P. v. Eijk en Co).  

  



 
 
 

                        inv. nr. akte nr. datum notaris 
 

 65 I-560b 192 20-09-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte volmacht 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Berckel, Emilia Jacoba 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Kampen 

 naam Hubert, mr A. H. P. 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Amsterdam 

samenvatting Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan mr A. H. P. Hubert uit 
Amsterdam om namens haar op te treden en met name haar belangen te 
behartigen in de nalatenschappen van haar vader Elisa Dominicus van 
Berckel, van haar zuster Johanna Isaca van Berckel, van haar grootvader 
Willem Weldinicus van Berckel en van haar overleden broeder Willem Emilius 
van Berckel.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 66 I-560b 193 21-09-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte testament 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Teunis, Egbertje 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Brunnepe 
Echtgenote van Lubbert Jans 

samenvatting Testatrice verklaart haar echtgenoot  Lubbert Jans tot haar erfgenaam te 
benoemen. 
NB. zij zegt niet te kunnen schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 67 I-560b 194 22-09-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte volmacht 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Westerhof, Roelof 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Winkelier te Kampen 
 



 naam Kloek, Andries 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Wijnkopersknecht te Kampen 
 

samenvatting Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Andries Kloek om 
namens hem, comparant, een bedrag groot ƒ188, 8 stuivers en 4 penningen te 
vorderen van Johannes van Emst, thans wonend te Ezinge (Oost Friesland), 
wegens geleverde winkelwaren in de jaren 1807 – 08 en verder alles te doen 
wat noodzakelijk is. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 68 I-560b 195 22-09-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte volmacht 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Kloek, Andries 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Wijnkopersknecht te Kampen 
 

 naam Costerus van Daverveld, Isaac 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Koopman in wijnen te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Isaac Costerus van 
Daverveld om namens hem, comparant, op te treden, met name om alle 
bedragen te vorderen waar hij, comparant, recht op heeft. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 69 I-560b 196 23-09-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte borgtocht 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Ittersum, Lodewijk Arend van 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Borg 
Eigenaar te Kampen 

 naam Engelenburg, Lucas 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Begunstigde 
Regulateur successie te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart een borgtocht groot ƒ1500 te stellen ten behoeve van 
Lucas Engelenburg als garantie voor de correcte uitoefening van diens 
functie. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 



 

 70 I-560b 197 26-09-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Transport van onroerend goed 
  
onr. goed Huis  
locatie Kampen, Bovennieuwstraat wijk 1 nummer 124 
  
comparanten naam Dalen, Catharina van  
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Werkvrouw te Kampen 
Weduwe van Claas Staal 

 naam Arink, Gerhard 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Timmerman te Kampen 

 naam Elbers, Maria Willemina 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
Kampen 
Echtgenote van koper 

samenvatting Comparante verklaart verkocht te hebben aan Gerhard Arink en diens 
echtgenote een huis in de Bovennieuwstraat voor een bedrag van ƒ65. 
NB. comparante zegt niet te kunnen schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 71 I-560b 198 27-09-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte wisselprotest 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Levy, Elias 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Koopman/winkelier te Kampen 

 naam Jorissen, J. S. en Co  
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Opdrachtgevers 
Lennep 

samenvatting Op verzoek van de fa. Jorissen en Co, gaat de notaris naar het huis van Elias 
Levy om betaling te vragen van een wissel groot ƒ644 en 12 stuivers. 
Schuldenaar wil niet betalen en refereert aan een brief van 5 september. 

  

 
 
 

                         inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 72 I-560b 199 27-09-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte testament 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Meijnhardt, Johannes Nicolaas 
  functie 

beroep/woonpl. 
Testateur 
Gepensioneerd kapitein te Kampen 



bijzonderheden 
samenvatting Testateur verklaart zijn echtgenote Alida Catharina de Greeve tot zijn 

erfgename te benoemen. 
  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 73 I-560b 200 27-09-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Testament 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Greeve, Alida Catharina de 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Kampen 
Echtgenote van Johannes Nicolaas Meijnhardt 

samenvatting Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar erfgenaam te benoemen.  
  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 74 I-560b 201 28-09-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Transport van onroerend goed 
  
onr. goed Huis 
locatie Kampen, Bovennieuwstraat wijk 2 nummer 98 
  
comparanten naam Delden, Jan van  
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Koopman te Kampen 

 naam Haak, Maria 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Kampen 
Echtgenote van verkoper 

 naam Bongaarts, Jacobus 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Schoenmaker te Kampen 

 Naam Urbanus, Ida Martha 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
Kampen 
Echtgenote van koper 

samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Jacobus Bongaarts en diens 
echtgenote een huis in de Bovennieuwstraat voor een bedrag van ƒ580; dit 
bedrag wordt in termijnen betaald tegen 4 procent jaars.  
NB. koopster zegt niet te kunnen schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 75 I-560b 202 28-09-1811 Mr F. L. Rambonnet 



soort akte Transport van onroerend goed 
  
onr. goed Twee huisjes 
locatie Kampen, Bovennieuwstraat wijk 2 nummer 173 en 174 
  
comparanten naam Delden, Jan van 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Koopman te Kampen 

 naam Haak, Maria 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Kampen 
Echtgenote van verkoper 

 naam Bongaarts, Jacobus 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Schoenmaker te Kampen 

 Naam Urbanus, Ida Martha 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
Kampen 
Echtgenote van koper 

samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Jacobus Bongaarts en 
echtgenote twee huisjes in de Bovennieuwstraat voor een bedrag van ƒ200, 
betaalbaar in termijnen tegen 5 procent jaars. Deze huizen blijven onderpand, 
evenals het woonhuis van kopers in dezelfde straat nummer 98. 
NB. koopster zegt niet te kunnen schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr datum notaris 
 

 76 I-560b 203 30-09-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte schuldbekentenis 
  
onr. goed 1. een stuk groenland 
locatie Kamperveen, aan de IJsseldijk nummer 383 en 387 
 2. een stuk groenland 
 Kamperveen, Hogeweg nummer 125 - 130 
  
comparanten naam Schallenberg, Jan 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Grutter te Kampen 

 naam Sluis, Johanna Everdina van der 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Kampen 
Echtgenote van schuldenaar 

 naam Jacobs, Saartje Alexander 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiseres 
Amsterdam 
Weduwe van Joseph Moses 

samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Saartje Alexander Jacobs een 
bedrag van ƒ2000 tegen 5 procent jaars.  
Als speciaal onderpand gelden enige vaste goederen in Kamperveen. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 



 

 77 I-560b 204 02-10-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte testament 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Jansen, Jannes 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testateur 
Kostkoper H. Geesten Gasthuis te Kampen 

samenvatting Testateur verklaart zijn echtgenote Aaltje Jans tot zijn erfgename te 
benoemen. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 78 I-560b 205 02-10-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte testament 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Jans, Aaltje 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Kostkoopster H. Geesten Gasthuis te Kampen 
Echtgenote van Jannes Jansen 

samenvatting Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar erfgenaam te benoemen. 
 NB. zij zegt niet te kunnen schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 79 I-560b 206 06-10-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte wisselprotest 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Veen, Wijnanda Lamberta 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Opdrachtgeefster 
Kampen 
Weduwe van Harmen Valck 

 naam Lemker, Frans 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Oud-burgemeester Kampen te Kampen 

samenvatting Op verzoek van Wijnanda Lamberta Veen, gaat de notaris naar het huis van 
Frans Lemker om betaling te vragen van een wissel groot ƒ400.  Schuldenaar 
kan de wissel niet accepteren, waarop de notaris protesteert tegen non-
betaling. 

  

 
 
 



                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 80 I-560b 207 07-10-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte volmacht 
  
onr. goed Huis 
locatie Amsterdam, Torensteeg, tweede van het Singel 
  
comparanten naam Cossaar, Maria 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Kampen 
Echtgenote van Willem Hauwert 

 naam Hauwert, Willem 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Eigenaar te Kampen 

samenvatting Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan haar echtgenoot, met  
wie zij een langstlevende testament heeft opgesteld, om mede namens haar 
een bedrag van ƒ2000 op te nemen met als onderpand hun huis in Amsterdam. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 81 I-560b 208 08-10-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Toestemming voor een huwelijk 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Nieuwenburg, Gesiena 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Moeder 
Kampen 
Weduwe van Gerrit Schoonhoven 

 naam Schoonhoven, Johanna 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Belanghebbende 
Amsterdam 

samenvatting Comparante verklaart toestemming te geven aan haar dochter Johanna te 
trouwen met Jan Weverink, kaarsenmaker te Amsterdam. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 82 I-560b 209 09-10-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Wisselprotest 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Halsen, Jannes van 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Opdrachtgever 
Veerschipper op Amsterdam te Kampen 
Wonend wijk 3 nummer 41 

 naam Levy, Elias 
  functie 

beroep/woonpl. 
Schuldenaar 
Koopman /winkelier te Kampen 



bijzonderheden 
samenvatting Op verzoek van Jannes van Halsen, gaat de notaris naar het huis van Elias 

Levy om betaling te vragen van een wissel groot ƒ404 en 14 stuivers. 
Schuldenaar kan de wissel niet accepteren, waarop de notaris protesteert 
vanwege non-betaling. 

  

 
 
 

 
 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 84 I-560b 211 09-10-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte volmacht 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Windsum, Hendrik Egberts van 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 83 I-560b 210 09-10-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte volmacht 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
 comparanten naam Windsum, Hendrik Egberts van 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Landman te Zalk 
Tekent als: van Winsum 

 naam Wal, Jan van der 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Landman te Harxen 
Als echtgenoot van Christina van Windsum 

 naam Windsum, Gerrit van 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Klompenmaker te Wijhe 

 Naam Windsum, Hendrikus van  
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Klompenmaker te Wijhe 

 Naam Gerrits, Evert 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Landman te Raalte 
Als voogd over Dirk van Windsum 

 Naam Veen, Jan Gerrit van der 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Veerschipper op Amsterdam te Kampen 

samenvatting Comparanten, allen erfgenamen van Anna Maria van Windsum weduwe van 
Christiaan Ditman, verklaren een volmacht te verstrekken aan Jan Gerrit van 
der Veen, om namens hen op te treden en de nalatenschap af te wikkelen. 
NB. meerder personen kunnen niet schrijven; de naam van Windsum kan ook 
zijn: van Winsum. 

  



  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Landman te Zalk 

 naam Wal, Jan van der 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Landman te Harxen 
Als echtgenoot van Christina van Windsum 

 naam Windsum, Gerrit van 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Klompenmaker te Wijhe 

 Naam Windsum, Hendrikus van 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Klompenmaker te Wijhe 

 Naam Gerrits, Evert 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
Bijzonderheden 

Volmachtgever 
Landman te Raalte 
Voogd over Dirk van Windsum 

 Naam  Veen, Jan Gerrit van der 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Veerschipper op Amsterdam te Kampen 

samenvatting Comparanten, erfgenamen van Alberta van Windsum weduwe van Gerrit Smit, 
verklaren een volmacht te verstrekken aan Jan Gerrit van der Veen, om 
namens hen de nalatenschap te regelen. 
NB. niet iedereen kan schrijven; naam van Windsum ook gespeld als: van 
Winsum. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 85 I-560b 212 10-10-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Transport van onroerend goed 
  
onr. goed Huis 
locatie Kampen, Graafschap wijk 1 nummer 236 
  
comparanten naam Helmes, Pieternella 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Kampen 
Weduwe van Aard Captein 

 naam Aars, Hendrik 
  functie 

beroep/woonpl. 
Bijzonderheden 

Koper 
Eigenaar te Kampen 

 naam Bals, Greetien 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
Kampen 
Echtgenote van koper 

samenvatting Comparante verklaart verkocht te hebben aan Hendrik Aars en echtgenote een 
huis in de Graafschap voor een bedrag van ƒ737.  
NB. zij zegt niet te kunnen schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 



 

 86 I-560b 213 10-10-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte volmacht 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Berckel, Emilia Jacoba van  
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Kampen 
 

 naam Spielfeld, J. H. W. 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Rotterdam 

samenvatting Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan J. H. W. Spielfeld om 
namens haar de nalatenschap te regelen van haar grootmoeder Maria van 
Meel douairière Isac Elzevier, van haar broer Willem Emilius van Berckel en 
van haar zuster Johanna Isaca van Berckel en alles te doen wat noodzakelijk 
is. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 87 I-560b 214 12-10-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte volmacht 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Brouwer, Jacob 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Koopman te Nieuwer Amstel 

 naam Wijhe, mr Gerrit Jan van 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Advocaat te Kampen 

 naam Slot, Jan 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Advocaat te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan mr Gerrit Jan van Wijhe 
en Jan Slot, om namens hem, comparant, juridische stappen te nemen tegen 
Hendrik Alexander de Chalmot, dijkgraaf te Kamperveen, die veroordeeld is 
om de kosten te betalen van een rechtzaak tegen hem, comparant, 
aangespannen.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 88 I-560b 215 12-10-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte volmacht 
  
onr. goed Adres volmachtgever 
locatie Kampen, wijk 1 nummer 74 



  
comparanten naam Noord, Gerrit van den 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Kampen 

 naam Nijman, Hendrik 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Zilversmid te Kampen 

 naam Kelder, Jan Hendrik 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Trijp fabrikant te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Hendrik Nijman en Jan 
Hendrik Kelder, om namens hem, comparant, op te treden, zijn zaken waar te 
nemen en te administreren, toezicht te houden op zijn zoon Willem Jan en 
comparants huis, dit te verhuren of te verkopen enz.  

   

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 89 I-560b 216 14-10-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte testament 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Leeuw, Lambert Reinder de 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testateur 
Landman te ‘s-Heerenbroek 

samenvatting Testateur verklaart een legaat te schenken aan zijn zoon Dries Lamberts de 
Leeuw; erfgenamen zijn genoemde zoon, zijn dochter Hendrina Lamberts de  
Leeuw en de kinderen van zijn zoon Zwier Lamberts de Leeuw.  
NB. verdere details in de akte. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 90 I-560b 217 14-10-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte volmacht 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Everaart, Abraham 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Predikant te IJsselmuiden 

 naam Pfeil, Jannetje 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
IJsselmuiden  
Echtgenote van volmachtgever 

 naam Clant, Jan Hendrik 
  functie 

beroep/woonpl. 
Gevolmachtigde 
Notaris te Amsterdam 



Bijzonderheden 
samenvatting Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan Jan Hendrik Clant om 

namens hen, comparanten, toegang te krijgen tot de testamentaire disposities 
van de overleden vader van comparante, Justus Hendrik Pfeil, waarbij haar 
moeder, Dina Tjerksz, haar broeders en zusters en zijzelf recht hebben op hun 
legitieme portie. 
Voor  details, zie de akte. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 91 I-560b 218 14-10-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte volmacht 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Jans, Willem 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Landman te Kamperveen 

 naam Wichmets, Petertje 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Kamperveen 
Echtgenote van volmachtgever 

 naam Chalmot, Hendrik Alexander de 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Burgemeester van Kamperveen 

samenvatting Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan Hendrik Alexander de 
Chalmot om namens hen op te treden bij de verkoop van hun erf op het 
Zuideinde en alles te doen wat noodzakelijk is. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 92 I-560b 219 16-10-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte testament 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Dries, Gerrit 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testateur 
Kostkoper in het H. Geesten Gasthuis te Kampen 

samenvatting Testateur verklaart tot zijn enige erfgename te benoemen zijn echtgenote 
Geesjen Harms; bij haar vooroverlijden erven de naaste bloedverwanten. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 93 I-560b 220 16-10-1811 Mr F. L. Rambonnet 



soort akte testament 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Harms, Geesjen 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Kostkoopster H. Geesten Gasthuis te Kampen 
Echtgenote van Gerrit Dries 

samenvatting Testatrice verklaart haar man tot haar erfgenaam te benoemen; bij zijn 
vooroverlijden, erven de naaste bloedverwanten. 
NB. testatrice zegt niet te kunnen schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 94 I-560b 221 19-10-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Transport van onroerend goed 
  
onr. goed Huis 
locatie Kampen, Burgwal wijk 2 nummer 85 
  
comparanten naam Wijk, Geertje van 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Eigenares te Kampen 
Weduwe van Jan Kroon 

 naam Upwich, Willem Lodewijk van der 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Wethouder te Kampen 

 naam Proft, Petronella de 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
Kampen 
Echtgenote van koper 

samenvatting Comparante verklaart verkocht te hebben aan Willem Lodewijk van der Upwich 
en diens echtgenote de helft van een huis op de Burgwal voor een bedrag van 
ƒ150. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 95 I-560b 222 21-10-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte schuldbekentenis 
  
onr. goed Leerlooierij 
locatie Kampen, Kalverhekkenweg wijk 4 nummer 61 
  
comparanten naam Pol, Hendrik van der 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Leerlooier te Kampen 

 naam Koster, Anna 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Kampen 
Echtgenote van schuldenaar 

 naam Pol, Christiaan van der 



  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Timmerman te Putten 

samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan hun broer/schoonbroer een 
bedrag van ƒ1000 tegen 3 procent jaars. 
Als speciaal onderpand geldt hun leerlooierij, waarop nog een verplichting 
rust ten behoeve van Martinus Kok uit Kampen.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 96 I-560b 223 22-10-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Toestemming voor een huwelijk 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Bruggink, Willem 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Vader 
Kostkoper H. Geesten Gasthuis te Kampen 

 naam Jans, Geesje 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Moeder 
Kostkoopster H. Geesten Gasthuis te Kampen 

 naam Bruggink, Harman Jans  
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Zoon 
Wever te Norg  

samenvatting Comparanten verklaren toestemming te geven aan hun zoon te trouwen met 
Jantje Jans Oebels. 
NB. zij zeggen niet te kunnen schrijven.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 97 I-560b 224 22-10-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte royement 
  
onr. goed Huis 
locatie Kampen, Achter de nieuwe Muur wijk 3 nummer 27 
  
comparanten naam Figge, Johannes 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Timmerman te Kampen 

 naam Vos, Steven 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Mandenmaker te Kampen 
 

 naam Smit, Johanna 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Kampen 
Echtgenote van schuldenaar 

samenvatting Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een 
hypothecaire inschrijving ten laste van Steven Vos en diens echtgenote, groot 



ƒ500 wegens onbetaalde kooppenningen van een huis in Kampen. 
  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 98 I-560b 225 22-10-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte schuldbekentenis 
  
onr. goed 1. huis 
locatie Kampen, Oudestraat wijk 1 nummer 69 
 2. twee huisjes 
 Kampen, Meerminnensteeg wijk 1 nummer 52 en 53 
 3. huis 
 Kampen, Achter de nieuwe Muur wijk 1 nummer 55 
  
comparanten naam Levy, Elias 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Koopman/winkelier te Kampen 

 naam Barends, Schoontje Isacq 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Kampen 
Echtgenote van schuldenaar 

 naam Samson, Salomon 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Eigenaar te Zwolle 
 

samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Salomon Samson een bedrag van 
ƒ1000 tegen 5 procent jaars. 
Als speciaal onderpand gelden diverse vaste goederen, waarvan het eerste 
nog bezwaard is ten behoeve van Woesthof, van Horn en Zoon kooplieden te 
Amsterdam. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 99 I-560b 226 22-10-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Transport van onroerend goed 
  
onr. goed Huis 
locatie Kampen, Achter de nieuwe Muur wijk 3 nummer 27 
  
comparanten naam Vos, Steven 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Mandenmaker te Kampen 

 naam Smit, Johanna 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Kampen 
Echtgenote van verkoper 

 naam Figge, Johannes Christoffel 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Touwslager te Kampen 

 Naam Rhoden, Margien 
  Functie Koopster 



Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Kampen 
Echtgenote van koper 

samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Johannes Christoffel Figge en 
echtgenote hun huis Achter de nieuwe Muur voor een bedrag van ƒ200. 
NB. verkoopster zegt niet te kunnen schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 100 I-560b 227 24-10-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte royement 
  
onr. goed Hofstede: huis, hof en bouwland genaamd het Vernoen 
locatie Voorst 
  
comparanten naam Rauwertz, Gesina Catharina 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiseres 
Eigenares te Kampen 
 

 naam Wilhuijsen, Johan Hendrik 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Niet vermeld 

samenvatting Comparante verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een 
hypothecaire inschrijving groot ƒ600, oorspronkelijk ten behoeve van 
comparantes moeder, Gerharda  Catharina Henrietta Cramer weduwe van Jan 
Isaac Rauwertz, gevestigd op de hofstede van schuldenaar te Voorst.  

   

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 101 I-560b 228 24-10-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte wisselprotest 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Berg, Egbert van den 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Opdrachtgever 
Grutter te Kampen 

 naam Davids, Levi 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Koopman te Kampen 

samenvatting Op verzoek van Egbert van den Berg, gaat de notaris naar het huis van Levi 
Davids om betaling te vragen van een wissel groot ƒ180. De vader van 
schuldenaar, Noach Salomon, zegt dat zijn zoon en schoondochter buiten de 
stad verblijven. De notaris protesteert vanwege non-betaling. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 



 102 I-560b 229 24-10-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte wisselprotest 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Kesselaar, Bernardus 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Opdrachtgever 
Wethouder van Kampen te Kampen 

 naam Davids, Levi 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Koopman te Kampen 

samenvatting Op verzoek van Bernardus Kesselaar, gaat de notaris naar het huis van Levi 
Davids om betaling te vragen van een wissel groot ƒ422 en 8 stuivers. 
De vader van schuldenaar, Noach Salomons, zegt dat zijn zoon en 
schoondochter zich buiten de stad bevinden, waarop de notaris protesteert 
vanwege non-betaling. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 103 I-560b 230 25-10-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Transport van onroerend goed 
  
onr. goed Huis en where 
locatie Kampen, Hofstraat hoek Speldenmakerssteeg wijk 2 nummer 221 
  
comparanten naam Bos, Cornelis 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Koehouder/winkelier te Kampen 

 naam Jans, Gerrigien Reind 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Kampen 
Echtgenote van verkoper 

 naam Stam, Jan 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Kuiper te Kampen 

 Naam Pruis, Christina 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
Kampen 
Echtgenote van koper 

samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Jan Stam en echtgenote een 
huis in de Hofstraat voor een bedrag van ƒ450, dat tegen 5 procent op het 
perceel blijft gevestigd. 
NB. behalve koper, kan niemand schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 104 I-560b 231 28-10-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Verklaring van eigendom 
  



onr. goed Praam genaamd la jeune Mariée  
locatie n.v.t. 
  
comparanten naam Veen, Pieter van 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Schipper te Zwartsluis 

 naam Heijnstein ten Kaat, Jan 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Eigenaar 
Schipper te Hoogeveen 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jan Heijnstein ten Kaat een 
praam, gebouwd in Zwartsluis nummer 1545; de zeebrief kan dus op kopers 
naam worden gesteld. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 105 I-560b 232 28-10-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Verklaring van eigendom 
  
onr. goed praam genaamd le jeune Albert 
locatie  
  
comparanten naam Heijnstein ten Kaat, Jan 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Schipper te Hoogeveen 

 naam Veen, Pieter van 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Eigenaar 
Schipper te Zwartsluis 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Pieter van Veen een praam met 1 
mast gebouwd in Nieuwenhuis nummer 1676; op de zeebrief kan Pieter van 
Veen dus als eigenaar worden ingevuld.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 106 I-560b 233 28-10-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte volmacht 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Siertsema, Margaretha Tossea 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Kampen 
Echtgenote van Cornelis Wilhelmus de Vriese 

 naam Vriese, Cornelis Wilhelmus de 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Postmeester te Kampen 

samenvatting Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan haar echtgenoot om 
namens haar over te dragen aan Tiddo Waldrik Siertsema en echtgenote, 
departement Wester Eems, de helft van een boerenplaats in dat departement, 



verkocht voor ƒ5500 en verder alles te doen wat noodzakelijk is.  
  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 107 I-560b 234 31-10-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte schuldbekentenis 
  
onr. goed Huis 
locatie Kampen, Vloeddijk wijk 1 nummer 289 
  
comparanten naam Volkerink, Jan Hendrik 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Wever te Kampen 
 

 naam Groskamp, Geertruid 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Kampen 
Echtgenote van schuldenaar 

 naam Frikke, Hendrik 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Oud-ritmeester te Kampen 

 Naam Anemaet, Wilhelmina Cornelia 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiseres 
Kampen 
Echtgenote van schuldeiser 

samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik Frikke en echtgenote een 
bedrag van ƒ200 tegen 5 procent jaars. 
Als speciaal onderpand geldt hun eigen huis, onlangs gekocht op een veiling.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 108 I-560b 235 31-10-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Transport van onroerend goed 
  
onr. goed Een turfdragersplaats 
locatie Niet vermeld 
  
comparanten naam Helmichs, Arend 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Turfdrager te Kampen 

 naam Helmichs, Cornelis 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Arbeider te Kampen 

 naam Willems, Jannegie 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
Kampen 
Echtgenote van koper 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan zijn broer Cornelis en diens 
echtgenote zijn turfdragersplaats, indertijd gekocht van Gerbrand Cornelis, 
voor een bedrag van ƒ495, waarvan een deel is betaald en de rest op het 
perceel gevestigd blijft tegen 5 procent. De resterende schuld van verkoper 



aan Jan Bartels, wordt door kopers overgenomen. 
  

 
 
 

                        inv. Nr akte nr. datum notaris 
 

 109 I-560b 236 02-11-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte volmacht 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Oever, Jan van ‘t 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Koopman te Kampen 
Als boekhouder van het Stadswerkhuis Kampen 

 naam Speelman Wobma, Helenus Marinus 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Alkmaar 

samenvatting Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Helenus Marinus 
Speelman Wobma om namens hem, comparant, boekhouder van het 
Stadswerkhuis, een bedrag van ƒ60 en 13 stuivers te innen van Antonie Boers 
uit Alkmaar wegens door het stadswerkhuis geleverde kousen in 1810. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 110 I-560b 237 03-11-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte volmacht 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Poll, Hendrik van der 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Leerlooier te Kampen 

 naam Slot, Jan 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Advocaat bij de rechtbank te Zwolle 

samenvatting Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Jan Slot, om namens 
hem, comparant, te vorderen een eindafrekening van Hendrik Jan van 
Kempen, winkelier te Kampen, met wie comparant een compagnieschap heeft 
gevormd en alles te doen wat noodzakelijk is om deze scheiding te 
bewerkstelligen. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 111 I-560b 238 03-11-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte volmacht 
  



onr. goed n.v .t. 
locatie  
  
comparanten naam Kuijlman, Jannes 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Koopman te Kampen 
Namens de heren Blank en Burgard uit Elberfeld 

 naam Slot, Jan 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Advocaat bij rechtbank Zwolle 

samenvatting Namens zijn opdrachtgevers, verklaart comparant een volmacht te verstrekken 
aan Jan Slot om namens hen te vorderen van Levi Davids een bedrag van 
ƒ344. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 112 I-560b 238 (2e) 03-11-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Transport van onroerend goed 
  
onr. goed Een haag en land in het Vogelsland 
locatie IJsselmuiden, in de Koekoek 
  
comparanten naam Schoonhoven, Jan Willem 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Herbergier te Kampen 
Wonend bij Venepoort 

 naam Jacobs, Geertje 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Kampen 
Echtgenote van verkoper 

 naam Scheffer, Jan 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Schoenmaker te Kampen 

 Naam Wilde, Wilpie de 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
Kampen 
Echtgenote van koper 

 Naam Slaa Rietberg, Johannes van  
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Werkman te Kampen 

 Naam Wilde, Femmegie de 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
Kampen  
Echtgenote van Johannes van Slaa Rietberg 

samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Jan Scheffer en Johannes van 
Slaa Rietberg een haag in de Koekoek voor een bedrag van ƒ216, 13 stuivers 
en 12 penningen. 
NB. verkoopster zegt niet te kunnen schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 



 113 I-560b 239 03-11-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte contract 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Veen, Antonie van ‘t 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Contractant 
Verver/glazenmaker te Kampen 

 naam Slot, Jan 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Advocaat rechtbank Zwolle te Kampen 
Namens fa. Tollens Uselino en Co uit Amsterdam 

samenvatting Comparant, die nog ƒ328 en 3 stuivers schuldig is aan de fa. Tollens Uselino 
en Co wegens geleverde verf, heeft met hun vertegenwoordiger, Jan Slot een 
deal gesloten voor wat betreft de betaling. 
NB. details in de akte.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 114 I-560b 240 10-11-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte schuldbekentenis 
  
onr. goed Huis 
locatie Kampen, Vloeddijk wijk 3 nummer 224 
  
comparanten naam Houw, Arend 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Metselaar te Kampen 

 naam Rutgers, Aaltje 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Kampen 
Echtgenote van schuldenaar 

 naam Grafhorst, Dirk van  
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Eigenaar te Kampen 

samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Dirk van Grafhorst een bedrag van 
ƒ200 tegen 5 procent jaars. 
Als speciaal onderpand geldt hun eigen huis op de Vloeddijk. 
NB. schuldenares zegt niet te kunnen schrijven. 

  

 
 
 



  
 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 116 I-560b 242 12-11-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte volmacht 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Schreuder, Wilhelmina 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Kampen 

 naam Scheerenberg, Reinhard 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Eigenaar te Utrecht 

samenvatting Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan Reinhard 
Scheerenberg om namens haar op te treden in de afwikkeling van de 
nalatenschap van mr Pieter de la Court, haar legaat te ontvangen en te doen 
wat noodzakelijk is. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 117 I-560b 243 15-11-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte royement 
  
onr. goed Een kamp groenland genaamd de Leus Zodde 
locatie IJsselmuiden,  niet leesbaar 
  
comparanten naam Jansen, Jan 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

voogd 
Kampen 
Over Marrigje Jansen Oldenbroek 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 115 I-560b 241 10-11-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Transport van onroerend goed 
  
onr. goed Huis m.u.v. klein stukje grond achter wijk 4 nummer 2 
locatie Kampen, Vloeddijk wijk 4 nummer 1 
  
comparanten naam Vemden, Geeltje van 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Eigenaresse te Kampen 
Weduwe van Warner Wielink 

 naam Velsen, Koenderd van  
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Daghuurder te Kampen, Onderdijks 
 

vsamenvatting Comparante verklaart verkocht te hebben aan Koenderd van Velsen  een huis 
op de Vloeddijk voor een bedrag van ƒ500, waarvan verkoopster de helft heeft 
ontvangen. Het restant blijft gevestigd op het perceel tegen 5 procent jaars.  

  



 naam Lubberts, Albert 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Voogd 
Kampen 
Over Marrigje Jansen Oldenbroek 

 naam Napel, Jochem Evers ten 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
IJsselmuiden 

 Naam Jansen Oldenbroek, Janna 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
IJsselmuiden 
Echtgenote van schuldenaar 

samenvatting Comparanten, voogden over Marrigje Jansen Oldenbroek, verklaren hun 
toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten 
laste van Jochem Evers ten Napel en echtgenote, gevestigd op een kamp in 
IJsselmuiden. 
NB. bijgevoegd de oorspronkelijke schuldbekentenis. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 118 I-560b 244 15-11-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Transport van onroerend goed 
  
onr. goed Een stuk land genaamd de Zodde 
locatie IJsselmuiden, nummer 846 
  
comparanten naam Napel, Jan ten 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Winkelier te Kampen 

 naam Bunskerken, Alberta 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Kampen 
Echtgenote van verkoper 

 naam Harms, Pieter 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Bleker te IJsselmuiden 

 Naam Lubbers, Hilligje 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
IJsselmuiden 
Echtgenote van koper 

samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Pieter Harms en echtgenote 
hun aandeel in een stuk land in IJsselmuiden voor een bedrag van ƒ1050. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 119 I-560b 245 16-11-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte contract 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Kempen, Hendrikus Johannes van 



  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Contractant 
Winkelier te Kampen 
 

 naam Poll, Hendrik van der 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Contractant ter andere zijde 
Leerlooier te Kampen 

samenvatting Comparanten, die enige tijd samen een compagnieschap van leer en 
leerlooierij gehad hebben, verklaren dit contract nu samen af te sluiten op de 
in de akte genoemde voorwaarden. 
NB. voor details, zie de akte. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 120 I-560b 246 16-11-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Volmacht 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Everaars, Abraham 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Leraar Ger. Gemeente te IJsselmuiden 
Namens zijn echtgenote 

 naam Pfeil, Jannetje 
  Functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
IJsselmuiden 
Echtgenote van volmachtgever 

 naam Clant, Jan Hendrik 
  functie 

beroep/woonpl. 
Bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Notaris te Amsterdam 

samenvatting Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan Jan Hendrik Clant om 
namens hen, comparanten, op te treden in het familieberaad, waarbij een 
curator zal worden benoemd voor hun zwager/broer Coenraad Pfeil. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 121 I-560b 247 16-11-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte wisselprotest 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Tichler, mr Jacob 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Opdrachtgever 
Advocaat te Kampen 

 naam Avink, Wessel 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Kerkmeester H. Geesten Gasthuis te Kampen 

 naam Fels, Jan Jacob 
  functie Schuldenaar 



beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Kerkmeester H. Geesten Gasthuis te Kampen 

samenvatting Namens zijn opdrachtgever, gaat de notaris naar het H. Geesten Gasthuis om 
betaling te vragen van een wissel groot ƒ724,50 wegens proceskosten. De 
kerkmeesters zeggen dat zij niet geautoriseerd zijn dit te betalen, waarop de 
notaris protesteert vanwege non-betaling. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 122 I-560b 248 16-11-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte volmacht 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Biebeek, Hendrik Jan 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Verver/glazenmaker te Kampen 

 naam Vries, Claasje de 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Kampen 
Echtgenote van volmachtgever 

 naam Wijhe, mr Gerrit Jan van 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Advocaat rechtbank Zwolle, wonend in Kampen 

 Naam Slot, Jan 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Advocaat rechtbank Zwolle, te Kampen 
 

samenvatting Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan Gerrit  Jan van Wijhe 
en Jan Slot, om namens hen, comparanten, op te treden in de afwikkeling van 
de boedel van de grootmoeder van volmachtgeefster, Aaltje Roelofs weduwe 
van Hermen Velthuis, en alles te doen wat noodzakelijk is. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 123 I-560b 249 17-11-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Transport van onroerend goed 
  
onr. goed Een turfdragersplaats 
locatie Niet vermeld 
  
comparanten naam Bos, Gerrit Willem 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Ex-turfdrager te Kampen 

 naam Willems, Aaltje 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Kampen 
Echtgenote van verkoper 

 naam Kamphof, Jan 
  functie Koper 



beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Kampen 

 Naam Jans, Berendjen  
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
Kampen 
Echtgenote van koper 

samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Jan Kamphof en echtgenote 
hun turfdragersplaats, waarop nog een verplichting rust ten behoeve van Dirk 
van Hulsen, voor een bedrag van ƒ500.  
NB. verkoper en koopster zeggen niet te kunnen schrijven.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 124 I-560b 250 18-11-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte royement 
  
onr. goed Huis en where 
locatie Genemuiden, op de Nieuwstad tussen Finte en Plijzier 
  
comparanten naam Buting, Jacob 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

gevolmachtigde 
Landman te Genemuiden 
Namens Jacob Jans, Amsterdam 

 naam Lamberts, Egbert 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Genemuiden 

 naam Klaassen, Marrigie 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Genemuiden 
Echtgenote van schuldenaar 

samenvatting Namens zijn opdrachtgever, verklaart comparant ontvangen te hebben van 
Egbert Lamberts en diens echtgenote een bedrag van ƒ400 gevestigd op een 
huis in Genemuiden. 
NB. bijgevoegd de oorspronkelijke schuldbekentenis. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 125 I-560b 251 18-11-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte royement 
  
onr. goed Huis 
locatie Kampen, zw. hoek Bovenkerkhof en Venestraat 
  
comparanten naam Vlothuisen, Jan Lauwrens 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Fabrikant te Kampen 
 

 naam Meulenbelt, Jan 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Kampen 
overleden 

 naam Bos, Esselina 
  functie Schuldenares 



beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Kampen 
In leven echtgenote van schuldenaar 

samenvatting Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een 
hypothecaire inschrijving ten laste van wijlen Jan Meulenbelt en echtgenote, 
oorspronkelijk ten behoeve van Berend van Aalderen, groot ƒ200 en gevestigd 
op een huis in Kampen. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 126 I-560b 252 19-11-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Toestemming voor een huwelijk 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Huijskens, Margaretha Elisabeth 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Moeder 
Winkelierster te Kampen 
Weduwe van Berend Grevenstuk 

 naam Grevenstuk, Dirk Berend 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Zoon 
Kleermaker te Amsterdam 

samenvatting Comparante verklaart toestemming te geven aan haar zoon Dirk te trouwen 
met Adriana Voster uit Amsterdam. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 127 I-560b 253 19-11-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte schuldbekentenis 
  
onr. goed Een stuk groenland 
locatie Kampen, polder van Broeken en Maten nummer 84 
  
comparanten naam Bakker, Paulus 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Commies belastingen te Kampen 

 naam Merwede, Johanna Sepina Boldewina Adriana van der 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiseres 
Kampen 
Echtgenote van Lodewijk Arend van Ittersum 

samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johanna Sepina Boldewina Adriana 
van der Merwede een bedrag van ƒ900 tegten 5 procent jaars. 
Als speciaal onderpand geldt een stuk groenland in Kampen. 

  

 
 
 



 
 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 129 I-560b 255 20-11-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte volmacht 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Sloet tot Hagensdorf, Boldewijn Reind Wolter 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
belastingontvanger te Kampen 
 

 naam Liao de Laguna, B. L. de 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Erkend collecteur te Amsterdam 

samenvatting Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan B. L. de Liao de Laguna 
uit Amsterdam om namens hem, comparant, enige effecten te wisselen en 
alles te doen wat daartoe noodzakelijk is.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 130 I-560b 256 21-11-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte volmacht 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Costerus van Daverveld, J. 
  functie Volmachtgever 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 128 I-560b 254 19-11-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Transport van onroerend goed 
  
onr. goed Huis 
locatie Kampen, hoek Bovenkerkhof/Venestraat, wijk 1 nummer 193 
  
comparanten naam Vlothuisen, Jan Louwrens 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Fabrikant te Kampen 
Curator in de boedel van Meulenbelt - Bos 

 naam Nieuwenhuis, Benjamin - senior 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Buitenvader van het Weeshuis te Kampen 
Curator in de boedel Meulenbelt - Bos 

 naam Gerrits, Gerrit 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Kleermaker te Zalk 
 

samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Gerrit Gerrits uit de boedel 
Meulenbelt – Bos een huis in Kampen voor een bedrag van ƒ250.  

  



beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Wijnkoper te Kampen 
Namens Jan Berkhout, Amsterdam 

 naam Wijhe, mr Gerrit van 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Advocaat rechtbank Zwolle, wonend te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan mr Gerrit van Wijhe om 
namens hem, comparant, alle openstaande rekeningen in te vorderen van de 
gewezen firma van Schultz en Berkhout en alles te doen wat noodzakelijk is. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

131 I-560b 257 23-11-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte volmacht 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Sonmans Franke, Geertruida Johanna Elisabeth 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Kampen 
Weduwe van Willem Gijsbert Gaijmans; 
echtgenote van Walraven Christiaan Pieter van 
Rappardt 

 naam Winkelman, H. 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Makelaar te Amsterdam 
 

samenvatting Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan H. Winkelman om 
namens haar het pensioen, afkomstig van haar eerste echtgenoot, voor haar 
zoon Joost Christiaan Gaijmans in orde te maken.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 132 I-560b 258 24-11-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Transport van onroerend goed 
  
onr. goed Huis 
locatie Kampen, Breedesteeg wijk 2 nummer 308 
  
comparanten naam Aalderink, Berend van 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Roededrager te Kampen 
 

 naam Meur, Roelof Gerrits 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Koehouder te Kampen 

 naam Gijsbert, Stientje 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
Kampen 
Echtgenote van koper 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Roelof Gerrits Meur en 
echtgenote een huis in de Breedesteeg voor een bedrag van ƒ150, betaalbaar 



in termijnen tegen 5 procent jaars. 
NB. echtgenote van koper zegt niet te kunnen schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 133 I-560b 259 26-11-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Schuldbekentenis 
  
onr. goed Het erf Keulvoet met huis en landen 
locatie Kampen, letter D nummer 76 
  
comparanten naam Voerman, Gerrit 
  Functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Landman te Kampen 
Wonend op het erf Keulvoet, Onderdijks 

 naam Lubbers, Annegie 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Kampen 
Echtgenote van schuldenaar 

 naam Freilink, Teunis 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Timmerman te Wilsum 
Namens zijn zoon Hendrik 

samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Teunis Freilink een bedrag van 
ƒ800 tegen 5 procent jaars. 
Als speciaal onderpand geldt de helft van het erf Keulvoet, gekocht van de 
gemeente Kampen. Er rust nog een verplichting op het erf ten behoeve van de 
weduwe Sonsbeek te Zwolle. 
NB. comparante zegt  niet te kunnen schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 134 I-560b 260 26-11-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Transport van onroerend goed 
  
onr. goed Een stal 
locatie Kampen, Buitennieuwstraat wijk 4 nummer 291 
  
comparanten naam Voerman, Gerrit 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Landman te Kampen 
Wonend op het erf Keulvoet, Onderdijks 

 naam Lubbers, Annegie 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Kampen 
Echtgenote van verkoper 

 naam Weerd, Gerrit Jans van de 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Voerman te Kampen 

 Naam Weerd, Hendrik Jans van de Weerd 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Voerman te Kampen 



samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Gerrit en Hendrik Jans van de 
Weerd een stal in de Buitennieuwstraat voor een bedrag van ƒ275, betaalbaar 
in termijnen tegen 5 procent jaars. 
NB. verkoopster zegt niet te kunnen schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 135 I-560b 261 27-11-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte volmacht 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Beeckman, Willem 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Eigenaar te Kampen 
 

 naam Kruijthoff, Hendrik Tilenius 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Oud-opperhoofd Handel Japan te Batavia 

samenvatting Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Hendrik Tilenius 
Kruijthoff om namens hem, comparant, zijn zaken waar te nemen en te 
administreren; in het bijzonder om van de secretaris-generaal Lieve Willem 
Meijer te ontvangen de gelden die de raad-ordinaris Willem Vincent  Helvetius 
van Riemsdijk heeft geïncasseerd, of het betalingsbewijs, inzake de wissels 
ten laste van luitenant Bac. 

  

 
 
  

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 136 I-560b 262 28-11-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Toestemming voor een huwelijk 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Raphael, Joseph 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Vader 
Vleeshouwer te Kampen 
Weduwnaar van Aaltje Isacqs 

 naam Raphael, Hertog Joseph 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Zoon 
Vleeshouwer/koopman  te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart zijn zoon Hertog Joseph Raphael toestemming te geven 
te trouwen met Aaltje Wolf Lochum uit Amsterdam. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 137 I-560b 263 28-11-1811 Mr F. L. Rambonnet 



soort akte Transport van onroerend goed 
  
onr. goed Een stuk groenland genaamd het Knollenland 
locatie Kamperveen, ten westen van de Gelderse Gracht 
  
comparanten naam Nieuwenhuis, Benjamin - senior 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

executeur 
Buitenvader Armen Weeshuis te Kampen 

 naam Koolman, Uko O. 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Executeur 
Koopman te Kampen 

 naam Middelberg, Gerhard Jacobus 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Executeur 
Winkelier te Kampen 
 

 Naam Gerber, Abraham 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Eigenaar te Kampen 

 Naam Rughen, Annegie 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
Kampen 
Echtgenote van koper 

 Samenvatting Comparanten, executeurs van de nalatenschap van Christina Ecker, weduwe 
van Martin Rughen, verklaren verkocht te hebben aan Abraham Gerber en 
diens echtgenote een stuk land in Kamperveen voor een bedrag van ƒ758. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 138 I-560b 264 28-11-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Transport van onroerend goed 
  
onr. goed Twee koeweiden 
locatie IJsselmuiden, op de Hoge Weerd 
  
comparanten naam Nieuwenhuis, Benjamin - senior 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Executeur 
Buitenvader Armen Weeshuis te Kampen 

 naam Koolman, Uko O. 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Executeur 
Koopman te Kampen 

 naam Middelberg, Gerhard Jacobus 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Executeur 
Winkelier te Kampen 

 Naam Groenou, Arend van 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Ex-leraar Doopsgezinde Gemeente te Kampen 

 Naam Werf, Aaltje van der 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
Kampen 
Echtgenote van koper 



tsamenvatting Comparanten, executeurs van de nalatenschap van Christina Ecker, weduwe 
van Martin Rugher, verklaren verkocht te hebben aan Arend van Groenou en 
echtgenote twee koeweiden in IJsselmuiden voor een bedrag van ƒ750; een 
van de weiden is nog verhuurd aan A. van Asselt. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 139 I-560b 265 28-11-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Transport van onroerend goed 
  
onr. goed Een mate buiten de Broederpoort 
locatie Kampen, Binnenweg, nummer 225 
  
comparanten naam Nieuwenhuis, Benjamin - senior 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Executeur 
Buitenvader Armen Weeshuis te Kampen 

 naam Koolman, Uko O. 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Executeur 
Koopman te Kampen 

 naam Middelberg, Gerhard Jacobus 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Executeur 
Winkelier te Kampen 

 Naam Merwede, Hendrik Lodewijk van der 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Raadslid te Kampen 

 Naam Beijerink, Gerrit 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Bakker te Kampen 

 Naam Ramaker, Jacoba 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
Kampen 
Echtgenote van koper 

samenvatting Comparanten, allen executeurs van de nalatenschap van Christina Ecker, 
weduwe van Martin Rugen, verklaren verkocht te hebben aan Gerrit Beijerink 
en diens echtgenote een mate buiten de Broederpoort voor een bedrag van 
ƒ1475.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 140 I-560b 266 30-11-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Transport van onroerend goed 
  
onr. goed huis 
locatie Kampen, Geerstraat wijk 1 nummer 352 
  
comparanten naam Tikkel, Jan Peters 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Herbergier te Kampen 



 naam Magorius, Maria 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Kampen 
Echtgenote van verkoper 

 naam Dutman, Teunis Jans 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Schipper te Kampen 

 Naam Vries, Geertje Teunis de 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
Kampen 
Echtgenote van koper 

samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Teunis Jans Dutman en 
echtgenote een huis in de Geerstraat .  
NB. koper zegt niet te kunnen schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 141 I-560b 267 30-11-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Transport van onroerend goed 
  
onr. goed Huis 
locatie Genemuiden, Nieuwe Stad nummer 155 
  
comparanten naam Lamberts, Egbert 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Landman te Genemuiden 

 naam Klaassen, Marregie 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Genemuiden 
Echtgenote van verkoper 

 naam Berends, Barteld  
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Jager te Genemuiden 
 

 Naam Heutink, Trijntje Jans 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
Genemuiden 
Echtgenote van koper 

samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Barteld  Berends en 
echtgenote, een huis in Genemuiden voor een bedrag van ƒ435.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 142 I-560b 268 30-11-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte volmacht 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Neuhaus, Henrica Jacobina 
  Functie 

beroep/woonpl. 
Volmachtgeefster 
Eigenares te Kampen 



bijzonderheden 
 naam Neuhaus, Christina Louisa 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Eigenares te Kampen 

 naam Santvoort, mr Herman 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Den Bosch 

samenvatting Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan mr Herman Santvoort 
om namens hen op te treden bij alle erfenissen die hen ten deel kunnen vallen 
en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 143 I-560b 269 30-11-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Transport van onroerend goed 
  
onr. goed Jan van Dorsten Slag 
locatie Kampen, polder van Dronthen 
  
comparanten naam Meijnhardt, Johannes Nicolaas 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Gepensioneerd kapitein te Kampen 
Namens zijn echtgenote 

 naam Greeve, Alida Catharina de 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Kampen 
Echtgenote van verkoper 

 naam Groenou, Arend van 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Rustend leraar doopsgezinde gemeente te 
Kampen 

 Naam Werf, Aaltje van der 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
Kampen 
Echtgenote van koper 

samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Arend van Groenou en diens 
echtgenote één twaalfde gedeelte in het Jan van Dorsten Slag, afkomstig uit 
de ouderlijke nalatenschap van verkoopster, voor een bedrag van ƒ650. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 144 I-560b 270 30-11-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Transport van onroerend goed 
  
onr. goed Huis, hof en where 
locatie Kampen, Vloeddijk wijk 1 nummer 289 
  
comparanten naam Meijnhardt, Johannes Nicolaas 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Gepensioneerd kapitein te Kampen 
 

 naam Greeve, Alida Catharina de 



  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Kampen 
Echtgenote van verkoper 

 naam Volkerink, Jan Hendrik 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Wever te Kampen 

 Naam Groskamp, Geertruij Maria 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
Kampen 
Echtgenote van koper 

samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Jan Hendrik Volkerink en 
echtgenote een huis op de Vloeddijk voor een bedrag van ƒ445.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 145 I-560b 271 02-12-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Toestemming voor een huwelijk 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Martens, Jan 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Vader 
Daghuurder te Wilsum 

 naam Willems, Aaltje 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Moeder 
Wilsum 
Echtgenote van comparant 

 naam Martens, Willempie Jans 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Dochter 
Kampen 

samenvatting Comparanten verklaren hun dochter Willempie Jans toestemming te geven te 
trouwen met Jan Jans, landman op de Zande. 
NB. beide comparanten zeggen niet te kunnen schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 146 I-560b 272 02-12-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte wisselprotest 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Kolk, Barteld van der 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Opdrachtgever 
Veerschipper op Amsterdam te Kampen 

 naam David, Levi 
  Functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Koopman te Kampen 



samenvatting Op verzoek van de opdrachtgever gaat de notaris naar het huis van Levi David 
om betaling te vragen van een wissel groot ƒ300. Schuldenaar wil de wissel 
niet betalen, waarop de notaris protesteert wegens non-betaling. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 147 I-560b 273 05-12-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte volmacht 
  
onr. goed n.v.t. 
locatie  
  
comparanten naam Galen, Dirk van  
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Metselaar te Kampen 

 naam Jilink, Jacob 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Duffelweversknecht te Kampen 

 naam Galen, Susanna van 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Kampen 
Echtgenote van Jan Gartman Jansz 

 Naam Gartman, Jan 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Metselaar te Kampen 

samenvatting Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan Jan Gartman om 
namens hen op te treden in de nalatenschap van Everdina Schaasbergen, 
weduwe van Cornelis Vermeij uit Haarlem, In een eerdere fase was de 
volmacht gegeven aan Adriaan Hendrik Harenburg en Abraham Jilink, die 
problemen hadden met de afstand. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 148 I-560b 274 05-12-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Transport van een schuldvordering 
  
onr. goed Huis en hof 
locatie IJsselmuiden, Nieuweweg noordzijde 
  
comparanten naam Rekveld, Teunis 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

schuldenaar 
Daghuurder te IJsselmuiden 

 naam Kleine, Liesebeth 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

schuldenares 
IJsselmuiden 
Echtgenote van schuldenaar 

 naam Adolfs, Gerrit 
  Functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Meier stadserf te Kampen 



 Naam Egbers, Harmpje 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiseres 
Kampen 
Echtgenote van schuldeiser 

samenvatting Comparanten verklaren een hypotheek over te nemen van de vorige eigenaar 
van hun huis, Hendrik Berghuis en Johanna Leembroek, ten behoeve van 
Gerrit Adolfs en diens echtgenote, groot ƒ600 tegen 4½ procent jaars. 
NB. schuldenaar zegt niet te kunnen schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 149 I-560b 275 05-12-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Transport van onroerend goed 
  
onr. goed Huis 
locatie Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 2 nummer 179 
  
comparanten naam Gelder, Frederik van 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Eigenaar te Kampen 

 naam Grafhorst, Dirk van 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Eigenaar te Kampen 

 naam Wijland, Berendina Anna van 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
Kampen 
Echtgenote van koper 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Dirk van Grafhorst en echtgenote 
een huis in de Bovennieuwstraat voor een bedrag van ƒ350; bij de koop is 
inbegrepen het recht van waterloop naar de Hofstraat. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 150 I-560b 276 07-12-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Transport van onroerend goed 
  
onr. goed Huis 
locatie Genemuiden, Zeedijk nummer 16 
  
comparanten naam Bos, Jan Jans 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Genemuiden 
 

 naam Voerman, Jochem Martens 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Genemuiden 
 

 naam Jans, Hendrik 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Genemuiden 

 Naam Klasen, Jan 



  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Genemuiden 
 

  Naam Jans, Lambert 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Landman te Genemuiden 

 Naam Roelofs, Hillegie 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
Genemuiden 
Echtgenote van koper 

samenvatting Comparanten, erfgenamen van Willem Egbers, verklaren verkocht te hebben 
aan Lambert Jans en echtgenote een huis aan de Zeedijk voor een bedrag van 
ƒ310.  
NB. veel aanwezigen kunnen niet schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 151 I-560b 277 07-12-1811 Mr F. L. Rambonnet 
soort akte Transport van een schuldvordering 
  
onr. goed Huis, erf en where genaamd de Bonte Os 
locatie Kampen, t.o. Latijnse School 
  
comparanten naam Nieuwenhuis, Benjamin - senior 
  functie 

beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Buitenvader Armen Weeshuis te Kampen  

 naam Pruimers, D. 
  Functie 

Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Zwolle 

  

samenvatting Comparant, eertijds voogd over Christina Ecker, weduwe van Marten Riegen, 
verklaart een schuldvordering, aanvankelijk groot ƒ500 tegen 4 procent, over 
te dragen aan D. Pruimers en echtgenote, nu ƒ400. 
NB. meer details in de akte.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


